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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 
227 Фізична терапія, ерготерапія 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 «Біологія», що складена у відповідності з: 
- примірним навчальним планом додипломної підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я для спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, затвердженого 
МОЗ України 09.11.2015 р., № 733; 

- методичними рекомендаціями, затвердженими ЦМК з ВМО МОЗ України щодо розроблення програм 
навчальних дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освіти. 

Анотація та зміст програми 
Програма призначена для осіб, які мають загальнотеоретичну підготовку, володіють необхідними 

компетентностями для подальшого навчання і самостійної роботи ерготерапевта. Знання з цієї навчальної дисципліни 
є базовими для блоку дисциплін, що забезпечують природничо-наукову і професійно-практичну підготовку 
ерготерапевта-бакалавра. 

Реалізація програми передбачає внутрішньовузівську інтеграцію із суміжними кафедрами і наступність у 
викладанні інших фундаментальних дисциплін. 

До кінцевих програмних результатів належать знання біології, що в подальшому формуванні кваліфікованого 
спеціаліста будуть основною базою для вивчення фізіологічних, патоморфологічних процесів організму, клініки та 
діагностики спадкових та паразитарних захворювань. Результати навчання дають можливість для застосування 
отриманих знань у професійній діяльності, використання самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних 
джерел для рішення професійних завдань, бо фізична реабілітація – невід’ємна складова соціальної та професійної 
реабілітації і використовується як лікувальний і профілактичний засіб з метою комплексного відновлення фізичного 
здоров’я, працездатності хворих та інвалідів. 
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Завданнями навчальної програми є: 
- забезпечити високий рівень загально-біологічної підготовки, оскільки ерготерапія органічно входить до 

системи медико-біологічних наук. 
- досягти чіткої медико-біологічної орієнтації, заклавши фундамент навчання на профільних теоретичних 

кафедрах, а в подальшому – на кафедрах медичного профілю. 
Навчальна дисципліна «Біологія» включає чотири розділи. 
У першому розділі «Молекулярно-генетичний та клітинний рівні організації життя» 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, 
розвитку і розмноження. 

Другий розділ «Організмовий (онтогенетичний) рівень організації життя» та «Закономірності спадковості та 
мінливості» присвячений вивченню онтогенезу та закономірностей спадковості і мінливості людини, 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 «Основи медичної паразитології» висвітлюються медико-біологічні аспекти життєвих 
циклів паразитів, взаємовідносини між паразитами і організмом людини, шляхи зараження, патогенний вплив на 
організм, методи діагностики, принципи лікування та профілактики паразитарних захворювань. Вивчення 
паразитології є актуальною проблемою сучасності у зв’язку з широким розповсюдженням паразитарних інвазій серед 
населення. 

У четвертому розділі«Популяційно-видовий і біосферний рівні організації життя» вивчаються життєві процеси 
і закономірності на популяційно-видовому та біосферному рівні. Проблеми біосфери є важливими і безпосередніми 
чинниками виживання та існування людства і планети в цілому. Майбутньому ерготерапевту необхідні знання 
загально-біологічних процесів еволюції, біологічних і соціальних аспектів еволюції людини, особливостей дії 
еволюційних чинників у популяціях людей. Вивчення основних етапів антропогенезу дає можливість прослідкувати 
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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 «Біологія»; 

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

• оцінити ступінь підготовленості вступників до продовження навчання для здобуття ступеня бакалавра за 
спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія 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 Сучасний етап розвитку біології. Місце біології в 
системі медичної освіти. Медична біологія як 
наука про основи життєдіяльності людини, що 
вивчає закономірності спадковості, мінливості, 
індивідуального та еволюційного розвитку. 
Особливе місце людини в системі органічного 
світу. Співвідношення фізико-хімічних, 
біологічних і соціальних явищ у життєдіяльності 
людини. 

Пояснювати значення уявлень про 
рівні організації живого для 
медицини: молекулярний, клітинний, 
організмовий, популяційно-видовий, 
екосистемний, біосферний. 
Визначати основні ознаки живого. 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ТА КЛІТИННИЙ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 
Хімічні елементи. 
Неорганічні речовини 
клітини 

Класифікація хімічних елементів за їхнім вмістом в 
організмі людини (макроелементи, в тому числі 
органогенні, мікроелементи). 
Роль води, солей та інших неорганічних сполук в 
організмі. Гідрофільні сполуки. Гідрофобні 
сполуки. 

Прогнозувати наслідки 
недостатнього або надлишкового 
надходження в організм людини 
хімічних елементів (I, F, Fe, Ca, К). 
Визначати властивості води як 
універсального розчинника. 

Органічні сполуки. 
Білки 

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

Характеризувати хімічні зв’язки при 
формуванні первинної, вторинної і 
третинної структур білка. 
Пояснювати значення білків для 
життєдіяльності. 
Визначати функції білків. 

Нуклеїнові кислоти Будова, властивості та функції ДНК, принцип 
комплементарності. Нуклеотиди. Реплікація ДНК, 

Ідентифікувати молекулярну масу 
поліпептида за структурою гена, що  
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Назва розділу, теми Знання Предметні уміння та способи 
навчальної діяльності 

 її значення. Репарація молекули ДНК. Поняття про 
ген. РНК та їхні типи, функції РНК. Структурні і 
функціональні відмінності ДНК від РНК. 

його кодує. 
Прогнозувати наслідки порушень 
структури ДНК. 

Неклітинні та 
клітинні форми 
життя 

Віруси, віроїди. Типи організації клітин 
(прокаріотичний та еукаріотичний). Будова і 
різноманітність прокаріотів. Відмінності доядерних 
і ядерних клітин. 

Характеризувати неклітинні і 
клітинні форми живої матерії. 
Диференціювати структурні 
компоненти клітин прокаріотів та 
еукаріотів. 

Еукаріотичні 
клітини. 
Плазмолема 

Мембрани, їхня структура, властивості та основні 
функції. Плазматична мембрана. Транспорт 
речовин через мембрани (пасивний та активний). 
Надмембранні комплекси (клітинна стінка, 
глікокалікс). 

Характеризувати особливості 
рідинно-мозаічної будови 
плазмолеми, визначати роль її 
компонентів. 

Цитоплазма та її 
компоненти 

Органели. Одномембранні органели: 
ендоплазматична сітка, апарат Гольджi, лізосоми, 
вакуолі. Двомембранні органели: мітохондрії, 
пластиди, особливості їхньої будови і функцій. 
Немембранні органели: рибосоми, клітинний 
центр, мікротрубочки,  мікрофіламенти. 
Цитоскелет, його функції. Клітинні включення, їх 
види. 

Пояснювати напівавтономність 
мітохондрій і пластид у клітині. 
Диференціювати структурні 
особливості органел клітини. 

Будова та функції 
ядра 

Хімічний склад хромосом. Будова метафазної 
хромосоми. Ядерце як похідне хромосом, роль в 
утворенні рибосом. Гомологічні хромосоми. 
Аутосоми та статеві хромосоми 
(гетерохромосоми). Каріотип людини.  

Визначати групи хромосом за 
сучасною класифікацією. 
Пояснювати принцип складання 
ідіограми і  проведення 
каріотипування. 
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Назва розділу, теми Знання Предметні уміння та способи 
навчальної діяльності 

 Хромосомний набір ядра (гаплоїдний, диплоїдний).  
Обмін речовин: 
зовнішній та 
внутрішній 
(метаболізм) 

Пластичний (асиміляція) та енергетичний 
(дисиміляція) обмін. Джерела енергії для 
організмів. Автотрофні (фототрофні, хемотрофні) і 
гетеротрофні організми. Етапи перетворення 
енергії в організмі: підготовчий, анаеробний 
(безкисневий) та аеробний (кисневий). Аеробне та 
анаеробне дихання. Енергетичне забезпечення 
клітини, АТФ. Розподіл енергії. Біосинтез білків та 
його етапи. Генетичний код і його властивості. 
Кодон, антикодон, старт-кодон, стоп-кодони. 
Транскрипція. Гени (структурні і регуляторні). 
Екзони, інтрони. Сплайсинг. Трансляція. Реакції 
матричного синтезу (реплікація, транскрипція, 
трансляція). 

Характеризувати взаємозалежність 
пластичного та енергетичного обміну 
речовин. 
Порівнювати механізми експресії 
генів у прокаріотів та еукаріотів. 

Поділ клітин Клітинний цикл. Інтерфаза. Мітотичний поділ 
клітин у еукаріотів, його фази. Мейотичний поділ 
клітин, його фази. Кон'югація гомологічних 
хромосом. Кросинговер. Біологічна роль мітозу і 
мейозу. 

Аналізувати відмінності між мітозом 
і мейозом, визначати їх значення для 
існування організму та наступних 
поколінь. 

ОРГАНІЗМОВИЙ (ОНТОГЕНЕТИЧНИЙ) РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 
Розмноження 
організмів 

Форми розмноження (нестатеве, статеве). Способи 
нестатевого розмноження одноклітинних (поділ, 
шизогонія, брунькування, спороутворення) і 
багатоклітинних організмів. (вегетативне,  

Прогнозувати наслідки поліембріонії 
в людини, виявляти різницю між 
моно- та дизиготними близнюками. 
Розрізняти протікання овогенезу та  
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Назва розділу, теми Знання Предметні уміння та способи 
навчальної діяльності 

 спороутворення). Поліембріонія. Статевий 
процес – кон’югація. Статеве розмноження. Будова 
сперматозоїдів і яйцеклітин людини. Гаметогенез – 
сперматогенез і овогенез. Запліднення та його 
форми. Роздільностатеві та гермафродитні 
організми. Партеногенез. 

сперматогенезу. 
Пояснювати етичні проблеми 
клонування організмів. 

Індивідуальний 
розвиток організму - 
онтогенез 

Періоди індивідуального розвитку організмів. 
Зародковий (ембріональний), його етапи. 
Стовбурові клітини. Критичні періоди розвитку. 
Тератогенез. Тератогенні фактори середовища. 
Вроджені вади розвитку. Ембріотехнології. 
Постембріональний період розвитку, його типи 
(прямий і непрямий розвиток). Періоди 
постембріонального розвитку людини: дитинство, 
статеве дозрівання, репродуктивний, старіння. 

Характеризувати основні теорії 
старіння. 
Аналізувати основоположні 
принципи регенерації та 
трансплантації. 

ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ ТА МІНЛИВОСТІ 
Генетика: предмет і 
задачі, етапи 
розвитку. Закони 
Г. Менделя 

Основні поняття генетики: гени (структурні та 
регуляторні), алельні гени, домінантний і 
рецесивний стани ознак, гомозигота, гетерозигота, 
генотип, фенотип, генофонд, спадковість, 
мінливість, чиста лінія. Принципи 
гібридологічного аналізу. Закономірності 
спадковості, встановлені Г. Менделем та їх 
статистичний характер. Моногібридне 
схрещування: закон одноманітності гібридів  

Передбачати генотипи та фенотипи 
нащадків за генотипами батьків. 
Розрахувати ймовірність прояву 
спадкових хвороб у нащадків. 
Пояснювати цитологічні основи 
генетичних законів. 
Визначати типи успадкування 
нормальних та патологічних ознак 
людини. 
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 першого покоління, закони розщеплення та 
незалежного успадкування ознак. Закон «чистоти 
гамет». 

 

Взаємодія генів та її 
типи 

Проміжний характер успадкування в людини. 
Успадкування груп крові людини за антигенною 
системою АВ0. Резус-фактор. Резус конфлікт. 
Взаємодія генів та її типи. Взаємодія алельних 
генів (повне домінування, неповне домінування, 
наддомінування, кодомінування). Взаємодія 
неалельних генів – комплементарна взаємодія, 
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. 

Зчеплене 
успадкування ознак. 
Хромосомна теорія 
спадковості 
Т. Моргана 

Повне і неповне зчеплення генів. Сучасний стан 
досліджень генома людини. Успадкування статі 
людини. Співвідношення статей у популяціях. 
Успадкування, зчеплене зі статтю і обмежене 
статтю.  

Визначати головні риси незалежного 
та зчепленого успадкування ознак. 
Володіти знаннями по складанню 
генетичних карт хромосом. 

Мінливість Фенотипова, неспадкова мінливість, її властивості і 
статистичні закономірності. Норма реакції. 
Варіаційний ряд. Варіаційна крива. Спадкова 
мінливість та її види: комбінативна і мутаційна. 
Класифікація мутацій за характером зміни 
генотипу: геномні, хромосомні аберації, генні. 
Соматичні і генеративні мутації. Спонтанні 
мутації. Індуковані мутації. Мутагенні фактори: 
фізичні, хімічні і біологічні. Закон гомологічних  

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  
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 рядів спадкової мінливості. Цитоплазматична 
спадковість і мінливість. Генетичне обтяження в 
популяціях, пов’язане з підвищенням мутагенної 
активності. 

ступеню прояву ознак у людини. 
Визначати принципову відмінність 
між фенотиповою та генотиповою 
мінливістю. 

Методи генетики 
людини 

Цитогенетичні методи. 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 прояв 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. 
Розрахувати генетичну структуру 
популяції людини. 
Аналізувати складні механізми 
успадкування ознак у людини. 

ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ПАРАЗИТОЛОГІЇ 
Медико-біологічні 
основи паразитизму 

Організм живих істот як особливе середовище 
існування. Паразитизм, як тип симбіозу. 
Остаточний і проміжний хазяїни. Принципи 
класифікації паразитів (ектопаразити і 
ендопаразити, тимчасові і постійні паразити,  

Розрізняти типи симбіозу 
(взаємовигідні, нейтральні, 
антагоністичні). 
Ідентифікувати різні стадії 
життєвого циклу паразитів людини. 
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 псевдопаразити). Розповсюдження паразитарних 
хвороб. 

 

Медична 
протозоологія 

Особливості будови та процесів життєдіяльності 
одноклітинних тварин (живлення, дихання, 
виділення, осморегуляція, рух, подразливість, 
розмноження, інцистування). Дизентерійна амеба, 
лямблія, сечостатеві трихомонади, трипаносоми, 
малярійний плазмодій – представники 
одноклітинних паразитичних тварин. 
Морфофункціональні особливості, цикли розвитку, 
способи зараження. 

Володіти знаннями  лабораторної  
діагностики та профілактики 
протозойних захворювань. 
Описувати вегетативні форми та 
цисти паразитів. 

Медична 
гельмінтологія 

Поняття про гельмінтів, гельмінтози. Біогельмінти, 
геогельмінти. Сисуни (печінковий та котячий 
сисуни), Стьожкові черви (бичачий та свинячий 
ціп’яки, ехінокок, стьожак широкий); особливості 
будови та процесів життєдіяльності, цикли 
розвитку. Пристосованість плоских червів до 
паразитичного способу життя. Принципи 
діагностики і профілактики хвороб. 
Первиннопорожнинні, або Круглі черви 
(Нематоди). Круглі черви – паразити людини 
(аскарида, гострик, трихінела), захворювання, що 
ними викликаються, особливості будови та 
процесів життєдіяльності, цикли розвитку. 
Профілактика захворювань. 

Використовувати знання з 
визначення морфологічних 
особливостей паразитичних червів. 
Характеризувати принципи 
діагностики та профілактики 
гельмінтозів. 
Робити порівняльну характеристику 
різних видів гельмінтів. 
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Медична 
арахноентомологія 

Клас павукоподібні. Кліщі – збудники хвороб 
людини (коростяний свербун) і переносники 
хвороб людини (тайговий кліщ). Клас Комахи. 
Двокрилі комахи. Мухи, комарі, їхнє медичне 
значення. Поняття про трансмісивні хвороби. 
Комахи – ектопаразити людини. Воші, блохи, 
клопи. Медичне значення вошей, бліх, клопів як 
збудників і переносників збудників інфекційних 
хвороб. 

Розрізняти отруйних павукоподібних 
(скорпіони, павуки). 
Пояснювати епідеміологічне 
значення членистоногих. 

ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ І БІОСФЕРНИЙ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 
Екологія. Біосфера 
та людина 

Форми біотичних зв’язків в біогеоценозах 
(конкуренція, хижацтво, мутуалізм, коменсалізм, 
паразитизм). Перетворення енергії в екосистемах. 
Продуценти. Консументи. Редуценти. Синтетична 
теорія еволюції. Мікро- і макроеволюція. 
Популяція. Характеристика популяції. Популяційні 
хвилі. Гомеостаз популяції. Генофонд популяції. 
Популяційна структура людства, деми, ізоляти. 
Структура та функції біосфери. Основні положення 
вчення В. І. Вернадського про організацію 
біосфери. Ноосфера. Сучасні концепції біосфери. 
Захист біосфери в національних і міжнародних 
наукових програмах. 

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 
та енергетичних ресурсів, можливі 
зміни клімату, негативний вплив на 
біологічне різноманіття. 
Порівнювати конституційно-
фізіологічні типи реагування людей 
на фактори середовища (спринтер, 
стайер, мікст). 
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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. 
Закономірності філогенезу систем органів. 

Розрізняти рудименти і атавізми. 
Пояснювати способи еволюційних 
перетворень органів. 
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