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Пояснювальна записка 

 

Програма фахового випробування з навчальної дисципліни  «Біологія і 

екологія» для конкурсного відбору осіб під час прийому на навчання на І курс для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра і складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 01 «Освіта» 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».  

Форма проведення вступного випробування – тестування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зміст програми нормативної навчальної дисципліни 

Базові знання «Біологія і екологія» формують природничо-наукові 

компетентності шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про 

закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, 

взаємозв’язок із довкіллям; розуміння біологічної картини світу та цінності 

таких категорій, як життя, природа, здоров’я; свідомого ставлення до природи 

як універсальної, унікальної цінності; застосування знань з біології та екології 

у повсякденному житті, оцінювання їх ролі для сталого (збалансованого) 

розвитку людства, науки та технологій.   

З метою підготовки до якісної оцінки знань курсу навчальної 

дисципліни « Біологія і екологія», студент повинен знати : 

– оволодіння здобувачами освіти термінологічним апаратом біології та 

екології, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних 

законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти неперервність 

життя та його нерозривний зв'язок з довкіллям; 

– розуміння універсальності функціональних ознак життя,  принципів та 

вимог підтримання життєдіяльності організму;  

– встановлення міжпредметного, внутрішньоциклового та міжциклового 

зв’язку біології та екології з метою формування в здобувачів освіти 

гуманістичних поглядів на природу, сучасних уявлень про її 

цілісність і розвиток; 

– набуття досвіду пошуково-дослідницької діяльності та уміння 

представляти отримані результати; 

–  використання набутих знань, навичок та умінь у повсякденному житті 

для оцінки впливу факторів довкілля, наслідків своєї діяльності для 

збереження власного здоров’я та безпеки інших людей; 

– розвиток особистої відповідальності за стан довкілля, формування 

ціннісних орієнтацій на збереження природи, розуміння 

необхідності узгодження стратегії природи і стратегії людини на 

основі ідеї універсальності природних зв'язків та самообмеженості, 

подолання споживацького ставлення до природи. 

 

Тема  1. Предмет  і зміст «Біологія і екологія» 

Базові поняття  „Біологія і екологія”  та їх характеристика. «Біологія і екологія» 

як наукова  дисципліна та навчальний предмет. Її зв'язок з іншими 

дисциплінами та значення для професійної підготовки спеціалістів з фізичної 

культури і спорту.  

Міждисциплінарні зв’язки біології та екології. Рівні організації біологічних 

систем та їхній взаємозв’язок. Фундаментальні  властивості живого. Стратегія 

сталого розвитку природи і суспільства.  

 
 

              Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії 

Атомарний і молекулярний рівень організації живого. Обмін речовин 

та енергії – основа функціонування біологічних систем. Білки, нуклеїнові 

кислоти, вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі. Порівняння 



особливостей будови клітин основних субдоменів сучасного органічного світу 

Землі (царства рослин, тварин і грибів). Структури клітин, які забезпечують 

процеси метаболізму. Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму 

клітини та цілісного організму. Вітаміни, їх роль в обміні речовин.  

Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в 

різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів. Роль процесів дихання в 

забезпеченні організмів енергією.  Порушення обміну речовин (метаболізму), 

пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, 

речовин. Значення якості питної води для збереження здоров’я людини. 

Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин. Негативний 

вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в 

організмі людини.   Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму.  

 

Тема  3. Біорізноманіття 

Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи 

наукової класифікації організмів. Сучасні системи класифікації органічного 

світу. Неклітинні форми життя - Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої 

організації та функціонування. Гіпотези походження вірусів. Взаємодія вірусів з 

клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування. Роль вірусів в еволюції 

організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі 

шкідливими видами. Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості 

їхньої організації та функціонування. Сучасні погляди на систему 

еукаріотичних організмів.  Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. 

 

Тема 4. Спадковість і мінливість 

Основні поняття генетики. Закономірності спадковості. 

Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки. Сучасні 

молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини. Каріотип 

людини та його особливості. Сучасний стан досліджень геному людини. 

Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини. Закономірності 

мінливості (спадкової, неспадкової) людини. Мутації та їхні властивості.  

Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів. Особливості 

генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування.  

Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби 

людини зі спадковою схильністю, їхні причини. Методи діагностики та 

профілактики спадкових захворювань людини.  

 

Тема 5. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, 

селекції та біотехнології. 

Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-

селекціонерів. Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів. Явище 

гетерозису та його генетичні основи. Значення для планування селекційної 

роботи вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження 

культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості. 

Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції. Генна 

інженерія людини: досягнення та ризики. Біоетичні проблеми сучасної 



медицини. Сучасна біотехнологія та її основні напрямки. Поняття про 

біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист.  

 

Тема 6.  Біологічні основи здорового способу життя 

Науки, що вивчають здоров’я людини. Принципи здорового способу 

життя. Складові здорового способу життя. Безпека і статева культура. 

Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння та наркотиків. Вплив 

стресових факторів на організм людини. Вплив навколишнього середовища на 

здоров’я людини. Імунна система людини, особливості її функціонування. 

Імунокорекція. Імунотерапія. Порушення обміну речовин (метаболізму), 

пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, 

речовин. Значення якості питної води для збереження здоров’я людини. 

Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин. Негативний 

вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в 

організмі людини.   Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму. 

 

Тема 7 : Репродукція та розвиток. 

Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування 

видів. Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація 

тканин та органів у людини, її перспективи.  Правила біологічної етики. Ріст та 

розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. Старіння та смерть клітин. 

Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки. Поняття про онкогенні 

фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних 

захворювань. Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини. Суть та 

біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у 

людини. Ембріогенез людини. Чинники, здатні справляти позитивний і 

негативний вплив на процеси росту та розвитку людини. Особливості 

репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне 

здоров’я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини.  
 

Тема 8:   Екологія 

Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Зв’язки екології з 

іншими науками. Екологічні закони. Екологічні чинники та їхня класифікація. 

Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання. 

Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій. 

Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій. 

Функціональна роль популяцій в екосистемах. Властивості та характеристики 

екосистем. 
 

Тема 9 :  Адаптації 

Адаптація як загальна властивість біологічних систем. Принцип 

єдності організмів та середовища мешкання. Загальні закономірності 

формування адаптацій. Поняття про преадаптацію та постадаптацію. 

Властивості адаптацій. Формування адаптацій на молекулярному та клітинному 

рівнях організації. Стратегії адаптацій організмів. Поняття про екологічно 



пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію. 

Основні середовища існування та адаптації до них організмів. Життєві форми 

тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання. Екологічна ніша як 

наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі. Поняття 

про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію. 

 

Тема 10: Сталий розвиток та раціональне природокористування. 

Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні. Види забруднення, 

їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини. Поняття про 

якість довкілля. Критерії забруднення довкілля. Антропічний вплив на 

атмосферу, гідросферу, грунти та біорізноманіття. Наслідки забруднення 

середовищ існування життя та його охорона. Екологічна політика в Україні: 

природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди. Червона книга та 

чорні списки видів тварин. Зелена книга України. Концепція сталого розвитку 

та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку. Поняття про 

екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони 

довкілля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма фахового вступного випробування 

 

 

Тривалість роботи становить 45 хвилин. Вступникам пропонується 

виконати письмове тестове завдання. Загальна кількість тестових питань – 

питань -50, які становлять 20 варіантів по 50 тестових питань в кожному.  

50 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (38 

завдань), на встановлення відповідності (8 завдань) та з вибором трьох 

правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (4 

завдання) ( у бланку відповідей абітурієнт позначає знаком «+» або «  √ »). 

Абітурієнт здає чернетку і бланк відповідей для оцінки навчальних 

досягнень за дванадцятибальною шкалою. 

Критерії оцінювання тестових завдань 

 



 

*- критерії оцінювання тестових завдань відповідають визначенню 

рівня навчальних досягнень на основі здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендована література  

1. Л.І Остапченко, П.Г. Балан, Т.А. Компанець, С.Р. Рушковський. Біологія і 

екологія (рівень стандарту). Підручник для 10 класу закл. заг. сер. освіти. – 

Київ: Генеза, 2018. 

2. О. Андерсон, М. Вихренко, А. Чернинський. Біологія і екологія. Рівень 

стандарту. Підручник для 10 класу для закладів загальної середньої освіти. 

– Київ: Школяр, 2018. 

3. В.І. Соболь. Біологія і екологія (рівень стандарту): підручник для 10 класу 

закл. заг. серед. освіти. – 2018.  

4. К.М. Задорожний, О.М. Утєвська. Біологія і екологія (профільний рівень) 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти. – Харків: Ранок, 2018. 

5. В.І. Соболь. Біологія і екологія (рівень стандарту): підручник для 11 класу 

закл. заг. серед. освіти. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2019.  

6. К.М. Задорожний, О.М. Утєвська. Біологія і екологія (рівень стандарту) 

Підручник  для 11 класу закладів загальної середньої освіти. – Харків: 

Ранок, 2019.  

7. О. Андерсон, М. Вихренко, А. Чернинський, С. Міюс. Біологія і екологія. 

Рівень стандарту. Підручник для 11 класу для закладів загальної середньої 

освіти. – Київ: Школяр, 2019.  

8. Л.І Остапченко, П.Г.Балан, Т.А.Компанець, С.Р.Рушковський. Біологія і 

екологія. Рівень стандарту. Підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти. – Київ: Генеза, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


