


ВСТУП 

1. Основні ознаки живого. Рівні організації життя: молекулярний, 

клітинний, організмовий, популяційно-видовий, екосистемний, 

біосферний. 

МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 

1. Класифікація хімічних елементів за їхнім вмістом в організмах 

(макроелементи, в тому числі органогенні елементи, мікроелементи). 

Неорганічні сполуки в організмах. 

2. Поняття про органічні сполуки та їхні мономери. 

3. Білки, нуклеїнові кислоти. 

4. Ліпіди, вуглеводи. 

КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 

1. Сучасна клітинна теорія. Типи клітинної організації клітин 

(прокаріотичний та еукаріотичний). 

2. Структура еукаріотичної клітини. Основні компоненти. 

3. Плазматична мембрана, її структура, властивості та функції. Транспорт 

речовин через мембрани. 

4. Цитоплазма та її компоненти. Немембранні органели: рибосоми, 

клітинний центр, мікротрубочки. 

5. Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджi, 

лізосоми, вакуолі. 

6. Двомембранні органели: мітохондрії, пластиди. 

7. Будова та функції ядра. Хромосоми, особливості будови та хімічного 

складу.  

8. Клітинний цикл. Інтерфаза її періоди. Мітоз, його фази.  

9. Мейотичний поділ клітин, його фази. Кон'югація гомологічних 

хромосом. Кросинговер. 

10. Обмін речовин (метаболізм). Пластичний (асиміляція) та енергетичний 

(дисиміляція). Розподіл організмів за типом живлення і дихання. 



11. Поділ клітин. Клітинний цикл. Інтерфаза, її періоди. Мітоз, його фази. 

12. Мейотичний поділ клітин, його фази і значення. 

13. Генетичний код і його властивості. Транскрипція, трансляція. 

14. Фотосинтез, його фази, значення. 

НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ 

1. Віруси, їх хімічний склад, будова та відтворення. Пріони. Віроїди. 

ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 

БАКТЕРІЇ 

1. Характеристика прокаріотів (бактерії, ціанобактерії). 

РОСЛИНИ 

1. Загальна характеристика царства Рослини. Класифікація рослин. 

2. Нижчі та вищі рослини. Тканини рослин. 

3. Вегетативні органи рослин. Корінь та його функції. 

4. Пагін та його функції. Будова пагона. Галуження пагона, його видозміни. 

5. Листок його будова та функції. 

6. Брунька – зачаток пагона. Будова бруньки. Різновид бруньок. 

7. Генеративні органи покритонасінних рослин: (квітка, насінина, плід). 

8. Типи плодів, їх характеристика. 

9. Поняття про життєвий цикл вищих рослин (чергування поколінь, 

спорофіт, гаметофіт). 

10. Мохоподібні (політрих, маршанція, сфагнум). 

11. Плауноподібні (баранець звичайний, плаун булавовидний). 

12. Хвощеподібні (хвощ польовий, хвощ лісовий). 

13. Папоротеподібні (щитник чоловічий, сальвінія). 

14. Голонасінні, їх класифікація, будова на прикладі сосни звичайної. 

15. Покритонасінні. Класи: Однодольні й Дводольні, їх родини. 

 

 



ГРИБИ. ЛИШАЙНИКИ 

1. Загальна характеристика царства Гриби. Особливості будови та процесів 

життєдіяльності шапкових, цвілевих грибів, дріжджів, грибів-паразитів. 

2. Лишайники – симбіотичні організми. Будова та особливості 

життєдіяльності лишайників, їх значення. 

ТВАРИНИ 
1. Загальна характеристика царства Тварини. Принципи класифікації 

тварин. 

2. Одноклітинні тварини. Особливості будови та процесів життєдіяльності. 

Прісноводні (амеба протей, евглена зелена, інфузорія-туфелька) та 

морські (форамініфери, радіолярії) одноклітинні. 

3. Симбіотичні одноклітинні тварини: мутуалісти, коменсали, паразити. 

4. Багатоклітинні тварини. Тип Губки. Особливості будови та процесів 

життєдіяльності. 

5. Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі. Особливості будови та процесів 

життєдіяльності. Різноманітність кишковопорожнинних (медузи та 

поліпи). 

6. Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу: класи: Війчасті черви 

(молочно-біла планарія), Сисуни (печінковий та котячий сисуни). 

7. Стьожкові черви (бичачий та свинячий ціп’яки, ехінокок, стьожак 

широкий); будова, цикли розвитку. 

8. Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви (Нематоди). Загальна 

характеристика типу. Круглі черви – паразити (аскарида, гострик, 

трихінела). 

9. Тип Кільчасті черви, або Кільчаки. Загальна. характеристика типу. Клас 

Багатощетинкові черви (нереїс, піскожил). Клас Малощетинкові черви 

(дощовий черв’як, трубочник. Клас П’явки (медична п’явка). 

10. Тип Молюски, або М’якуни. Загальна характеристика типу. Класи: 

Черевоногі (ставковик, виноградний слимак), Двостулкові (беззубка, 

устриці), Головоногі (кальмари, каракатиці, восьминоги). 



11. Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність 

членистоногих, середовища їх існування та спосіб життя. 

12. Ракоподібні. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови на прикладі 

річкового раку. Охорона ракоподібних. 

13. Павукоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та 

внутрішньої будови на прикладі павука хрестовика, (ряди павуки, кліщі). 

14. Комахи. Особливості будови. Типи розвитку. Ряди комах з неповним 

(Прямокрилі, Воші) та повним (Твердокрилі, Лускокрилі, 

Перетинчастокрилі, Двокрилі, Блохи) перетворенням. 

15. Тип Хордові. Загальна характеристика. Підтип Безчерепні. Особливості 

зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності ланцетників.  

16. Підтип Хребетні, або Черепні. Загальна характеристика, класифікація.  

17. Клас Хрящові риби. Особливості будови на прикладі акули. 

18. Клас Кісткові риби. Особливості будови на прикладі окуня річкового. 

19. Клас Земноводні. Особливості будови на прикладі жаби озерної. Ряди 

Безхвості, Безногі та Хвостаті. 

20. Клас Плазуни. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови на 

прикладі ящірки прудкої. Різноманітність плазунів. Охорона плазунів. 

21. Клас Птахи. Особливості будови на прикладі голуба. Птахи – теплокровні 

тварини. Пристосованість птахів до польоту. 

22. Клас Ссавці. Загальна характеристика. Першозвірі – яйцекладні ссавці. 

Сумчасті. Плацентарні, їх ряди. Будова ссавців на прикладі собаки 

свійської. 

ЛЮДИНА 

1. Тканини організму людини (епітеліальна, м’язова, нервова, сполучні). 

2. Опорно-рухова система. Будова, ріст і з’єднання кісток. 

3. Будова та функції скелетних м’язів. 

4. Склад і функції крові. Будова та функції еритроцитів, лейкоцитів та 

тромбоцитів. 

5. Групи крові. Переливання крові. Зсідання крові. Імунітет, його види. 



6. Будова серця. Автоматія серця. Серцевий цикл. 

7. Функції та будова кровоносної системи. Кровообіг. Кола кровообігу. 

8. Функції та будова органів дихання. Газообмін у легенях та тканинах. 

9. Будова та функції органів травлення. Травлення у ротовій порожнині, 

шлунку, кишечнику. Вітаміни, їхні властивості. 

10. Функції та будова нирок. Утворення та виведення сечі. 

11. Будова та функції шкіри. 

12. Ендокринна система. Гормони. Залози внутрішньої та змішаної секреції. 

Наслідки порушення функцій ендокринних залоз. 

13. Нервова регуляція. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Нервова система: 

центральна та периферична. 

14. Будова та функції спинного мозку і головного мозку. 

15. Вегетативна нервова система (симпатична та парасимпатична). значення і 

механізми нервово-гуморальної регуляції. 

16. Сенсорні системи, їх значення. Органи чуття. Рецептори. Будова та 

функції органів зору, слуху та рівноваги. 

17. Вища нервова діяльність людини. Безумовні і умовні рефлекси. 

Утворення і гальмування умовних рефлексів. Перша і друга сигнальні 

системи. 

РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ 

1. Форми розмноження організмів (нестатеве, статеве). Способи нестатевого 

розмноження одноклітинних (поділ, шизогонія, брунькування, 

спороутворення) і багатоклітинних організмів (вегетативне розмноження, 

спороутворення). 

2. Статеве розмноження. Етапи формування статевих клітин. Запліднення та 

його форми. Статеве дозрівання людини. 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ 

1. Онтогенез, його періоди Ембріональний період (дробіння, утворення 

морули, бластули, гаструли, гістогенез, органогенез, явище ембріональної 

індукції). Постембріональний розвиток, його типи і етапи у людини. 



СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ 

1. Генетика. Методи генетичних досліджень. 

2. Основні поняття генетики: гени (структурні та регуляторні), алель гена, 

локус гена, домінантний і рецесивний стани ознак, гомозигота, 

гетерозигота, генотип, фенотип, генофонд, спадковість, мінливість, чиста 

лінія. 

3. Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем та їх статистичний 

характер. Закон чистоти гамет. 

4. Проміжний характер успадкування. Зчеплене успадкування. Хромосомна 

теорія спадковості. 

5. Генетичні основи визначення статі у різних груп організмів. 

6. Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її властивості і статистичні 

закономірності. Норма реакції. Варіаційний ряд. 

7. Спадкова мінливість та її види: комбінативна і мутаційна. Типи мутацій. 

Мутагенні фактори.. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості. 

НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 

1. Екологічні фактори: абіотичні, біотичні, антропогенні. 

2. Екологічна валентність виду (межі витривалості). Еврибіонтні та 

стенобіонтні організми. Форми біотичних зв’язків (конкуренція, 

хижацтво, виїдання, мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). 

3. Популяційно-видовий рівень організації життя. Екосистеми. Вид. 

Критерії виду. Ареал. Екологічна ніша. 

4. Структура виду. Популяція. Структура популяції (вікова, просторова, 

статева). Популяційні хвилі. 

5. Перетворення енергії в екосистемах. Продуценти. Консументи. 

Редуценти. Ланцюги живлення. Правило екологічної піраміди. Сукцесії. 

6. Біосфера. Ноосфера. Жива речовина біосфери, її властивості і функції. 

7. Кругообіг речовин та енергії в біосфері як необхідні умови її існування. 

8. Сучасні екологічні проблеми: Червона та зелена книги, охорона природи. 
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