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Пояснювальна записка 

Програму з біології складена на основі чинних програм для загальноосві-

тніх навчальних закладів: Біологія, 6-9 класи(2017 р.) та 10-11 класи (2017 р.). 

Тестові завдання мають на меті: 

 перевірити відповідність знань та умінь абітурієнтів програмним вимо-

гам; 

 виявити рівень навчальних досягнень абітурієнтів; 

 оцінити ступінь підготовленості абітурієнтів до подальшого навчання у 

вищому навчальному закладі. 

Зміст програми структурований за рівнями організації життя й склада-

ється з «Вступу» та розділів: «Молекулярний рівень організації життя», «Клі-

тинний рівень організації життя», «Неклітинні форми життя», «Організмовий 

рівень організації життя», «Надорганізмові рівні організації життя», «Історич-

ний розвиток органічного світу», які в свою чергу розподілено на теми. В кож-

ній темі визначено обсяг вимог до знань та предметних умінь абітурієнтів з бі-

ології. 

Програма спрямована на виявлення рівня сформованості знань та умінь з 

шкільного предмета «Біологія» на основі яких абітурієнт зможе: 

 характеризувати основні біологічні поняття, закономірності, закони та 

теорії, біологічні явища і процеси; 

 оперувати поняттями, за потреби пояснення процесів та явищ живої 

природи, підтверджуючи прикладами з життя та діяльності людини, 

охорони здоров'я, досягнень біологічної науки; 

 порівнювати процеси життєдіяльності на різних рівнях організації, (мо-

лекулярному, клітинному, організмовому, популяційно-видовому, еко-

системному, біосферному) та виявляти взаємозв'язки між ними; 

 встановлювати причинно-наслідкові, функціональні, структурні зв'язки 

та закономірності у живій природі, класифікувати об'єкти; 

 виявляти наслідки впливу шкідливих звичок на організм; 

 застосовувати біологічні знання для аналізу ситуацій, що виникають у 

різних сферах життя; 

 виконувати розрахунки із використанням математичного апарату; 

 застосовувати набуті знання при аналізі біологічної інформації, предста-

вленої в різних формах (графічній, табличній, текстовій); 

 обґрунтовувати висновки. 

 

 



3 

ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ 

Назва розділу, 

теми 
Знання 

Предметні уміння та способи  

навчальної діяльності 

Вступ Основні ознаки живого. Рівні 

організації життя: молекуляр-

ний, клітинний, організмовий, 

популяційно-видовий, екосис-

темний, біосферний. 

Знати основні ознаки живого, рівні 

організації життя та їх структуру. 

Оцінювати значення біологічних знать 

в житті людини і суспільства. 

Розрізняти рівні організації життя 

Молекулярний рівень організації життя 

Елементний 

склад організмів 

Класифікація хімічних елемен-

тів за їхнім вмістом в організ-

мах (макроелементи, в тому чи-

слі органогенні елементи, мік-

роелементи). Наслідки недоста-

тнього або надлишкового над-

ходження в організм людини 

хімічних елементів (I, F, Fe, Са, 

К) та способи усунення їх не-

стачі. Поняття про ендемічні 

хвороби. 

Знати органогенні елементи та мікро-

елементи.  

Оцінювати роль органогенних елеме-

нтів в побудові молекул білків, нукле-

їнових кислот, aвуглеводів, ліпідів. 

Застосовувати знання про надлишок 

або нестачу хімічних елементів (I, F, 

Fe, Са, К) для попередження захворю-

вань людини. 

Неорганічні спо-

луки в організмах 

Роль води, солей та інших неор-

ганічних сполук в організмі. 

Гідрофільні сполуки. Гідрофоб-

ні сполуки. 

Характеризувати біологічну роль во-

ди, кисню, йонів Na
+
, К

+
, CI

-
, Са

2+
, 

Mg
2+

, Р04
3+

.  

Встановлювати взаємозв'язок між фі-

зико-хімічними властивостями та біо-

логічною роллю води. 

Органічні сполу-

ки в організмах 

Будова, властивості і функції 

органічних сполук. Поняття про 

біополімери та їхні мономери. 

Вуглеводи: моносахариди, олі-

госахариди, полісахариди. Осо-

бливості будови, основні влас-

тивості та функції в організмах 

живих істот. 

Ліпіди. Особливості будови, 

основні властивості та функції в 

організмах.  

Білки: особливості будови. 

Амінокислоти, пептиди та полі-

пептиди. Рівні структурної ор-

ганізації білків. Властивості бі-

лків. Денатурація, ренатурація, 

деструкція білків. Функції біл-

ків у живих істотах. Ферменти, 

їх будова, властивості та засто-

Визначати межи застосування ферме-

нтів в господарській діяльності люди-

ни.  

Знати функції органічних сполук (лі-

підів, вуглеводів, білків, нуклеїнових 

кислот, АТФ) та особливості просто-

рової організації білків. Нуклеїнових 

кислот, полісахаридів (крохмаль, це-

люлоза).  

Визначати роль хімічних зв'язків в 

структурній організації макромолекул.  

Порівнювати ДНК і РНК за складом і 

рівнями структурної організації.  

Розв'язувати елементарні вправи з мо-

лекулярної біології: визначати моле-

кулярну масу речовини за масою од-

ного з її компонентів, довжину моле-

кули нуклеїнової кислоти, її склад; 

моделювати процеси реплікації.  
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сування у господарській діяль-

ності людини.  

Нуклеїнові кислоти. Будова, 

нуклеотиди. Будова, властивос-

ті та функції ДНК, принцип 

комплементарності. Поняття 

про ген. РНК та їхні типи. АТФ, 

поняття про макроергічний зв'я-

зок. Біологічно активні речови-

ни (вітаміни, гормони, нейрого-

рмони, фітогормони. алкалоїди, 

фітонциди), їх біологічна роль. 

Оцінювати значення біологічно акти-

вних речовин у забезпеченні процесів 

життєдіяльності організмів. 

Клітинний рівень організації життя 

Організація клі-

тин 

Сучасна клітинна теорія. Мем-

брани, їхня структура, власти-

вості та основні функції. Плаз-

матична мембрана. Транспорт 

речовин через мембрани. Над-

мембранні комплекси (клітинна 

стінка, глікокалікс). Підмемб-

ранні комплекси (мікронитки, 

мікротрубочки). Цитоскелет, 

його функції. 

Цитоплазма та її компоненти. 

Органели. Одномембранні ор-

ганели: ендоплазматична сітка, 

апарат Гольджі, лізосоми, ваку-

олі. Двомембранні органели: 

мітохондрії, пластиди та їх типи 

(особливості їхньої будови і 

функцій). Взаємні перетворення 

пластид. Автономія мітохонд-

рій та хлоропластів у клітині. 

Інші органели: рибосоми, полі-

рибосоми, клітиний центр, ор-

ганели руху. Клітинні включен-

ня. Будова та функції ядра. 

Хромосоми, особливості будови 

та хімічного складу. Гомологіч-

ні хромосоми. Аутосоми та ста-

теві хромосоми (гетерохромо-

соми). Каріотип людини. Хро-

мосомний набір ядра (гаплоїд-

ний, диплоїдний, поліплоїд-

ний). Типи організації клітин 

(прокаріотичний та еукаріотич-

Знати основні положення сучасної 

клітинної теорії. 

Розпізнавати механізми транспорту-

вання речовин через мембрани. 

Порівнювати будову і функції поверх-

невого апарату клітин тварин, рослин, 

грибів, бактерій.  

Оцінювати роль мембран в клітинній 

взаємодії. 

Характеризувати будову і функції 

компонентів клітини. 

Встановлювати зв 'язок між будовою 

й функціями компонентів клітини. 

Розпізнавати клітини та їх компонен-

ти на схематичних малюнках та мік-

рофотографіях. 

Пояснювати: роль ядра у збереженні, 

передачі та реалізації спадкової інфо-

рмації; значення стабільності каріоти-

пу для існування виду. 

Знати особливості організації клітин 

еукаріотів; особливості організації 

клітин прокаріотів (поверхневий апа-

рат, нуклеоїд, плазміди, 

дихання і гліколіз, транскрипцію і ре-

плікацію.  

Аналізувати процес фотосинтезу, ета-

пи енергетичного та пластичного об-

міну.  

Моделювати процеси трансляції, тра-

нскрипції.  

Користуватися таблицею «Генетич-

ний код». 



5 

ний). 

Фотосинтез. Основні процеси, 

що відбуваються у світловій та 

темновій фазах фотосинтезу. 

Значення фотосинтезу. 

Неклітинні форми життя 

Віруси, пріони, 

віроїди 

Віруси. їх хімічний склад, бу-

дова та відтворення. 

Механізм проникнення вірусів 

в організм та клітини хазяїна. 

Вплив вірусів на організм хазя-

їна. 

Профілактика вірусних захво-

рювань людини. 

Роль вірусів у природі та житті 

людини. Пріони. Віроїди. 

Знати особливості будови вірусів; ме-

ханізми проникнення вірусів в клітини 

людини, тварин, рослин, бактерій; за-

хворювання людини, які спричиняють 

віруси (поліомієліт, грип, СНІД, гепа-

тити, енцефаліт, кір, паротит, ГРВІ) та 

пріони (губчаста енцефалопатія); шля-

хи зараження вірусами та пріонами. 

Оцінювати вплив вірусів на організм 

хазяїна; роль вірусів в природі й житті 

людини; перспективи застосування 

вірусів у біотехнологіях.  

Розпізнавати на малюнках і схемах 

віруси (бактеріофаги; віруси тютюно-

вої мозаїки, грипу, імунодефеціту лю-

дини). 

Застосовувати знання про особливос-

ті вірусів та пріонів для профілактики 

вірусних та пріонних захворювань. 

Порівнювати властивості вірусів, віро-

їдів і пріонів. 

Організмовий рівень організації життя. 

Бактерії Загальна характеристика прока-

ріотів (бактерії, ціанобактерії). 

Особливості будови та процесів 

життєдіяльності прокаріотів 

(живлення, дихання, розмно-

ження, спороутворення, інцис-

тування, обмін спадковою ін-

формацією). Взаємозв'язки про-

каріотів з іншими організмами 

(мутуалізм, коменсалізм, пара-

зитизм). Різноманітність та роль 

прокаріотів у природі та житті 

людини. Хвороботворні бакте-

рії та захворювання, що ними 

викликаються. Профілактика 

бактеріальних захворювань. 

Знати приклади захворювань людини, 

які спричиняють бактерії (ангіна, диф-

терія, туберкульоз, холера, тиф, скар-

латина, ботулізм, сальмонельоз). 

Розпізнавати бактерії, ціанобактерії 

на схемах, малюнках, мікрофотогра-

фіях. Виділяти істотні ознаки бакте-

рій, ціанобактерій. Порівнювати бу-

дову та життєдіяльність бактерій та 

ціанобактерій. 

Визначати взаємозв'язки прокаріотів з 

іншими організмами. 

Оцінювати роль прокаріотичних орга-

нізмів у природі та житті людини; мо-

жливості застосування бактерій у біо-

технологіях. 

Використовувати знання про особли-

вості бактерій для профілактики бак-
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теріальних захворювань. 

Рослини 

 

Загальна характеристика царс-

тва Рослини. Класифікація ро-

слин. Життєві форми рослин. 

 

Виділяти істотні ознаки царства Рос-

лини; 

Знати основні одиниці класифікації 

Рослин (відділ, клас, родина, рід, вид). 

Розпізнавати за ознаками зовнішньої 

будовижиттєві форми рослин. 

Оцінювати роль рослин у природі та 

значення в житті людини. 

Будова рослинно-

го організму. 

Особливості організації однок-

літинних та багатоклітинних 

рослин. Нижчі та вищі рослини. 

Тканини багатоклітинних рос-

лин: твірна (меристема), покри-

вна (епідерма (шкірка), корок), 

основна (запасаюча, повітроно-

сна, асіміляційна), механічна, 

провідна, їхня будова і функції. 

Ксилема. Флоема. Судинно-

волокнистий пучок. Вегетативні 

органи рослин. Корінь та його 

функції. Види кореня. 

 

Коренева система та її типи 

(стрижнева, мичкувата). Зони 

кореня та їх функції. Будова 

кореня. Видозміни кореня (ко-

ренеплоди, бульбокорені, ди-

хальні, опорні, чіпкі, повітряні, 

корені - присоски), їх біологіч-

не значення. Поняття пікіру-

вання. 

 

Пагін та його функції. Будова 

пагона. Галуження пагона: зна-

чення та типи (дихотомічне, 

симподіальне). Видозміни па-

гона (підземні та надземні); ви-

довження та укорочення. Стеб-

ло та його функції. Внутрішня 

будова дерев'янистого стебла. 

 

 

 

Листок його будова та функції. 

Видозміни листа. Листопад 

Розпізнавати: тканини, органи рослин 

на схемах і 

малюнках. 

Порівнювати вищі та нижчі рослини 

за організацією тіла. 

Аналізувати особливості будови рос-

лин як результат пристосування їх до 

життя на суходолі; принципи органі-

зації багатоклітинних рослин. 

 

 

 

 

 

Розпізнавати на схемах та малюнках: 

види коренів, типи кореневих систем, 

видозміни коренів, зони кореня, еле-

менти внутрішньої будови кореня на 

поперечному зрізі.  

Порівнювати мичкувату та стрижневу 

кореневі системи. 

Визначати взаємозв'язок між будовою 

та функціями кореня. 

 

Розпізнавати на схемах та малюнках 

елементи пагона; типи галуження па-

гона; видозміни пагона. 

Визначати біологічне значення видо-

змін пагона. 

Розпізнавати на схемах та малюнках 

особливості внутрішньої будови стеб-

ла. 

Встановлювати взаємозв'язок між 

внутрішньою будовою та функціями 

стебла. 

Розпізнавати на схемах та малюнках 

елементи зовнішньої та внутрішньої 
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Брунька - зачаток пагона. Будо-

ва бруньки. Різновид бруньок за 

розташування на пагоні (верхі-

вкова та бічна), за будовою (ве-

гетативні та генеративні). 

Генеративні органи покритона-

сінних рослин: (квітка, насіни-

на, плід).  

Квітка - орган статевого розм-

ноження рослин. Будова і фун-

кції квітки. Формула квітки. 

Суцвіття, їх біологічне значен-

ня. Типи суцвіть (китиця, поча-

ток, головка, кошик, щиток, зо-

нтик, простий колос, складний 

колос, волоть, складний щиток, 

складний зонтик). 

 

 

Насінина та плід: будова і фун-

кції. Утворення насінини та 

плоду. Типи плодів(біб, кістян-

ка, коробочка, стручок, струче-

чок, сім'янка, зернівка, ягода, 

яблуко, горіх). Супліддя, їх біо-

логічне значення. Період спо-

кою та умови проростання на-

сінини. 

будови листка, типи жилкування та 

листкорозміщення; прості та складні 

листки. 

Встановлювати взаємозв'язок між 

внутрішньою будовою та функціями 

листка  

Визначати біологічне значення видо-

змін листка, листопада. 

Розпізнавати на схемах та малюнках.-

елементи будови бруньки; типи бру-

ньок. 

Порівнювати генеративну і вегетати-

вну бруньки за будовою і функцією. 

Оцінювати біологічне значення бру-

ньок.  

 

Розпізнавати на схемах та малюнках 

елементи будови квітки; типи суцвіть. 

Розрізняти двостатеві, одностатеві й 

нестатеві квітки; однодомні та дводо-

мні рослини; квітки з простою та по-

двійною оцвітиною; прості та складні 

суцвіття. 

Встановлювати взаємозв'язок між бу-

довою та функціями частин квітки. 

Визначати спосіб запилення за будо-

вою квітки. 

Знати особливості будови: насінини 

однодольних та дводольних рослин; 

різних типів плодів. 

Розрізняти сухі (розкривні й нерозк-

ривні) та соковиті; однонасінні та ба-

гатонасінні плоди. 

Розпізнавати на схемах та малюнках 

типи плодів. 

Визначати спосіб поширення плодів 

за їх будовою. 

Оцінювати значення періоду спокою 

насінини. 

Процеси життєді-

яльності, розм-

ноження та роз-

виток рослин 

Живлення рослин (мінеральне 

живлення, повітряне живлення - 

фотосинтез). Дихання рослин. 

Транспірація. Переміщення ре-

човин по рослині. Висхідна та 

низхідна течії речовин у рос-

лин. 

Знати особливості мінерального жив-

лення рослин; фотосинтезу; дихання; 

транспірації; запліднення у вищих 

спорових і покритонасінних рослин; 

росту; переміщення речовин по рос-

лині. 

Розрізняти рухи рослин (тропізми, 
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Форми розмноження рослин: 

статеве і нестатеве. Спори. 

Запліднення. Запилення та його 

способи. 

Ріст і розвиток рослин. Поняття 

про життєвий цикл вищих рос-

лин (чергування поколінь, спо-

рофіт, гаметофіт). 

Подразливість та рухи рослин. 

Регуляція процесів життєдіяль-

ності у покритонасінних рос-

лин. 

Пристосованість рослин до 

умов існування. 

настії, нутації); форми розмноження 

рослин; способи вегетативного розм-

ноження (живцювання, щеплення, від-

водками, кореневими паростками, ви-

дозміненими пагонами); висхідну та 

низхідну течію речовин у рослин. 

Визначати закономірності процесів 

життєдіяльності рослин; особливості 

пристосувань рослин до наземного, 

водного та паразитичного способу 

життя. 

Пояснювати значення подвійного за-

пліднення у покритонасінних рослин; 

біологічне значення вегетативного ро-

змноження, запилення, фотосинтезу, 

дихання, транспірації. 

Оцінювати вплив добрив на ріст і роз-

виток рослин; роль фітогормонів (аук-

синів, цитокинінів, гиббереллинів, аб-

сцизової кислоти) у регуляції життє-

вих функцій багатоклітинних рослин. 

Різноманітність 

рослин 

Зелені водорості: одноклітинні 

(хлорела, хламідомонада) та ба-

гатоклітинні (спірогира, хара, 

ульва, улотрікс). 

Бурі водорості (ламінарія, фу-

кус). 

Червоні водорості (філофора, 

порфіра, кораліна). 

Діатомові водорості (навікула, 

пінулярія). 

Мохоподібні (політрих, марша-

нція, сфагнум). 

Плауноподібні (селагінела, ба-

ранець звичайний, плаун була-

вовидний). 

Хвощеподібні (хвощ польовий, 

хвощ лісовий). 

Папоротеподібні (щитник чо-

ловічий, страусове перо зви-

чайне, сальвінія). 

Голонасінні (гінкго, тис ягід-

ний, туя, сосна, ялина, модрина, 

яловець, кедр, вельвічія, 

саговник). 

Покритонасінні. Класифікація 

Знати істотні ознаки рослин наведе-

них таксонів; органи розмноження 

вищих спорових рослин (спорангії, 

гаметангії: антеридії, архегонії). 

Визначати особливості будови та про-

цесів життєдіяльності водоростей, ви-

щих спорових рослин, голонасінних та 

покритонасінних рослин; особливості 

будови рослин класів Однодольні та 

Дводольні, родин Капустяні (Хрестоц-

віті), Розові, Бобові, Пасльонові, Айс-

трові (Складноцвіті), Лілійні, Цибуле-

ві, Злакові; причини, що зумовлюють 

панування покритрнасінних рослин у 

сучасній флорі та поширення рослин 

різних таксонів на земній кулі. 

Розпізнавати на малюнках та схемах 

представників різних відділів рослин. 

Розрізняти: представників різних сис-

тематичних груп (відділів, родин, кла-

сів покритонасінних з числа наведе-

них) рослин за ознаками зовнішньої 

будови. 

Пояснювати необхідність створення 

природоохоронних територій. Порів-
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покритонасінних рослин. 

Класи: Однодольні й Дводоль-

ні. 

Родина Капустяні (Хрестоцвіті) 

(представники: грицики, редька 

дика, капуста, гірчиця, рапс). 

Родина Розові (представники: 

суниця, шипшина, горобина, 

яблуня, вишня, смородина). 

Родина Бобові (представники: 

горох, квасоля, соя, конюшина, 

робінія (біла акація), люцерна). 

Родина Пасльонові (представ-

ники: петунія, паслін, тютюн, 

картопля, томат, перець); Айст-

рові (Складноцвіті) (представ-

ники: соняшник, кульбаба, бу-

дяк, ромашка, волошка). Цибу-

леві (представники цибуля, ча-

сник, черемша), Лілійні (пред-

ставники тюльпан, проліска, 

гіацинт, лілія), Злакові (пред-

ставники кукурудза, рис, пше-

ниця, жито, овес, очерет, пи-

рій). Загальна характеристика 

та особливості поширення рос-

лин різних таксонів. 

нювати рослини різних систематич-

них груп. Оцінювати значення рослин 

у природі та житті людини. 

Гриби.  

Лишайники 

Загальна характеристика царст-

ва Гриби. Середовища існуван-

ня. Особливості будови та про-

цесів життєдіяльності (живлен-

ня, розмноження) шапкових, 

цвілевих грибів, дріжджів, гри-

бів-паразитів. Різноманітність 

грибів: шапкові (маслюк, підо-

сичник, білий гриб, опеньки, 

печериця, глива, мухомор, бліда 

поганка); цвілеві гриби (мукор, 

пеніцил, аспергіл); гриби-

паразити (сажкові, іржасті, бо-

рошнисторосяні та трутовики). 

Мікориза. Значення грибів у 

природі та житті людини. Ли-

шайники - симбіотичні організ-

ми. Будова та особливості жит-

тєдіяльності лишайників. Різ-

Знати особливості будови живлення, 

росту та розмноження грибів і лишай-

ників. Розпізнавати на малюнках і 

схемах основні групи грибів і лишай-

ників. 

Розрізняти шапкові та пластинчасті 

гриби; накипні, листуваті та кущисті 

лишайники. Визначати взаємозв'язки 

грибів і вищих рослин; причини, що 

зумовлюють витривалість лишайни-

ків. 

Порівнювати принципи організації, 

особливості будови та процеси життє-

діяльності грибів і рослин. 
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номанітність лишайників (гра-

фіс, пармелія, ксанторія, уснея, 

ягель, цетрарія). Значення ли-

шайників у природі та житті 

людини. 

Тварини 

Будова і життєді-

яльність тварин 

Загальна характеристика царст-

ва Тварини. Принципи класи-

фікації тварин. 

Особливості організації однок-

літинних та багатоклітинних 

тварин. Тканини тварин. Зага-

льний план будови організму 

тварин: симетрія тіла (двобічна, 

радіальна); покриви тіла; опор-

ний апарат (зовнішній скелет, 

внутрішній скелет, гідроске-

лет); порожнина тіла (первинна, 

вторинна, змішана); органи, си-

стеми органів та їх функції. 

Подразливість, рух, живлення, 

дихання, виділення, транспорт 

речовин, розмноження, ріст 

тварин. Типи розвитку тварин: 

прямий і непрямий (з повним і 

неповним перетворенням). Ре-

гуляція функцій у багатоклі-

тинних тварин. 

Особливості поведінки тварин. 

Поняття про рефлекс та інстин-

ктивну поведінку. 

Знати істотні ознаки царства Тварини; 

основні одиниці класифікації Тварин 

(тип, клас, ряд, родина, рід, вид). 

Оцінювати роль тварин у екосисте-

мах. Порівнювати особливості будови 

і процесів життєдіяльності тварин, ро-

слин та грибів. 

Знати способи живлення, дихання 

тварин; види руху тварин; реакцію 

тварин на подразнення; особливості 

поведінки - (умовні,: безумовні рефле-

кси та інстинкти). 

Розрізняти типи симетрії тіла тварин; 

покриви тіла тварин; опорний апарат 

та види рухи тварин; порожнини тіла; 

системи органів; типи розвитку 

тварин; форми поведінки (вроджену й 

набуту). 

Оцінювати значення прямого та не-

прямого розвитку тварин. 

Порівнювати особливості організації 

одноклітинних та багатоклітинних 

тварин; тканин тварин і рослин; регу-

ляцію функцій організму рослин і тва-

рин. 

Різноманітність 

тварин 

Одноклітинні тварини. 

Загальна характеристика. Особ-

ливості будови та процесів 

життєдіяльності (живлення, ди-

хання, виділення, осморегуля-

ція, рух, подразливість, розм-

ноження, інцистування). 

Прісноводні (амеба протей, евг-

лена зелена, інфузорія-

туфелька) та морські (форамі-

ніфери, радіолярії) одноклітин-

ні, їхня роль у природі та житті 

людини. Роль морських однок-

літинних в утворенні осадових 

порід та як "керівних копалин". 

Роль одноклітинних тварин у 

Розпізнавати на малюнках та схемах 

тварин наведених таксонів. 

Знати особливості зовнішньої і внут-

рішньої будови представників наведе-

них таксонів; шляхи зараження люди-

ни паразитичними тваринами; 

Визначати риси пристосування тварин 

до умов існування; взаємозв'язки тва-

рин між собою та з іншими організма-

ми. 

Пояснювати закономірності поширен-

ня видів тварин у природі; значення 

поведінкових реакцій тварин. 

Вирізняти характерні ознаки тварин 

наведених таксонів. 

Порівнювати особливості будови тва-
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ґрунтоутворенні. 

Симбіотичні одноклітинні тва-

рини: мутуалісти, коменсали, 

паразити (дизентерійна амеба, 

трипаносоми, малярійний пла-

змодій). 

Захворювання людини та свій-

ських тварин, що викликаються 

паразитичними одноклітинни-

ми тваринами. Роль одноклі-

тинних тварин у природі та 

житті людини. 

Багатоклітинні тварини. Харак-

терні риси багатоклітинних 

тварин, їхня відмінність від од-

ноклітинних. 

Тип Губки. Загальна характе-

ристика типу. Особливості бу-

дови та процесів життєдіяльно-

сті. Диференціація клітин, до 

тканинний тип організації. Різ-

номанітність (бодяга, венерин-

кошик, грецька губка). Роль у 

природі та житті людини. 

Тип Кишковопорожнинні, або 

Жалкі. Загальна характеристи-

ка типу. Особливості будови та 

процесів життєдіяльності. Різ-

номанітність кишковопорож-

нинних (медузи та поліпи). 

Роль кишковопорожнинних у 

природі та житті людини. Ко-

ралові поліпи та формування 

коралових рифів. 

Тип Плоскі черви. Загальна ха-

рактеристика типу. Різноманіт-

ність плоских червів: класи 

Війчасті черви (молочно-біла 

планарія), Сисуни (печінковий 

та котячий сисуни), Стьожкові 

черви (бичачий та свинячий ці-

п'яки, ехінокок, стьожак широ-

ким); особливості поширення, 

будови та процесів життєдіяль-

ності. цикли розвитку. Присто-

сованість плоских червів до па-

рин різних систематичних груп. 

Визначати за ознаками будови пред-

ставників наведених таксонів, риси 

ускладнення в будові тварин різних 

таксонів; причини поширення тварин 

різних таксонів на земній кулі, Аналі-

зувати зміни в будові, в процесі жит-

тєдіяльності тварин що виникли в ре-

зультаті пристосування їх до середо-

вищ існування. 
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разитичного способу життя. 

Шкода, якої паразитичні плоскі 

черви завдають організмові ха-

зяїна. 

Тип Первиннопорожнинні, або 

Круглі черви (Нематоди). Зага-

льна характеристика типу. Різ-

номанітність круглих червів та 

середовища існування. Вільно-

живучі круглі черви, їхня роль 

у процесах ґрунтоутворення. 

Круглі черви - паразити рослин, 

тварин та людини (аскарида, 

гострик, трихінела), захворю-

вання, що ними викликаються. 

Шкідливий вплив гельмінтів на 

організм хазяїна. Профілактика 

захворювань, що викликаються 

гельмінтами. 

Тип Кільчасті черви, або Кіль-

чаки. Загальна характеристика. 

Різноманітність кільчастих чер-

вів, середовища існування. 

Клас Багатощетинкові черви 

(нереїс, піскожил). Клас Мало-

щетинкові черви (дощовий чер-

в'як, трубочник). Середовища 

існування, спосіб життя. Роль 

дощових червів у процесах 

ґрунтоутворення. Клас П'явки 

(медична п'явка). Роль кільчас-

тих червів у природі та житті 

людини. Охорона кільчастих 

червів. 

Тип Молюски, або М'якуни. 

Загальна характеристика типу, 

різноманітність, середовища 

існування та спосіб життя Кла-

си Черевоногі (ставковик, ви-

ноградний слимак), Двостулко-

ві (беззубка, устриці, перлова 

скойка), Головоногі (кальмари, 

каракатиці, восьминоги). Хара-

ктерні риси будови, процесів 

життєдіяльності, поширення. 

Роль молюсків у природі та 
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житті людини. Охорона молю-

сків. 

Тип Членистоногі. Ракоподібні. 

Загальна характеристика, особ-

ливості зовнішньої та внутріш-

ньої будови, процесів життєдія-

льності, середовища існування. 

Різноманітність ракоподібних 

(річкові раки, краби, креветки, 

мокриці, дафнії, щитні, цикло-

пи, коропоїд). їхня роль у при-

роді та житті людини. Охорона 

ракоподібних. 

Павукоподібні. Загальна харак-

теристика, особливості зовніш-

ньої та внутрішньої будови, 

процесів життєдіяльності, се-

редовища існування. Різнома-

нітність павукоподібних (ряди 

павуки, кліщі). їхня роль у при-

роді та житті людини. 

Комахи. Загальна характерис-

тика, середовища існування. 

Особливості зовнішньої та вну-

трішньої будови, процесів жит-

тєдіяльності. Типи ротових 

апаратів. Функції жирового ті-

ла. Пристосованість комах до 

польоту. Особливості поведін-

ки комах. Типи розвитку. Фаза 

лялечки та її біологічне зна-

чення. Різноманітність комах. 

Ряди комах з неповним (Пря-

мокрилі, Воші) та повним (Тве-

рдокрилі, або Жуки, Лускокри-

лі, або Метелики, 

Перетинчастокрилі, Двокрилі, 

Блохи) перетворенням. Харак-

теристика рядів, типові пред-

ставники, роль у природі та 

житті людини. Свійські кома-

хи. Застосування комах у біо-

логічному методі боротьби. 

Охорона комах. 

Тип Хордові. Загальна характе-

ристика, середовища існування. 
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Різноманітність хордових. 

Підтип Безчерепні. Загальна 

характеристика. Клас Голово-

хордові. Особливості зовніш-

ньої та внутрішньої будови, 

процесів життєдіяльності лан-

цетників. 

Підтип Хребетні, або Черепні. 

Загальна характеристика. Клас 

Хрящові риби. Особливості будови, процесів 

життєдіяльності. Різноманіт-

ність хрящових риб (акули і 

скати). Роль у природі та житті 

людини. 

Клас Кісткові риби. Особливо-

сті зовнішньої та внутрішньої 

будови, процесів життєдіяльно-

сті. Особливості поведінки риб. 

Нерест, турбота про нащадків. 

Різноманітність кісткових риб: 

ряди Осетроподібні, Оселедце-

подібні, Лососеподібні, Окуне-

подібні, Коропоподібні; підк-

ласи Кистепері та Дводишні. 

Характеристика та типові пред-

ставники. Роль у природі та 

житті людини. Промисел риб. 

Раціональне використання риб-

них ресурсів. Штучне розве-

дення риб. Охорона риб. 

Клас Земноводні. Загальна ха-

рактеристика. Особливості бу-

дови та процесів життєдіяльно-

сті у зв'язку з виходом на сухо-

діл. Різноманітність земновод-

них: ряди Безхвості, Безногі та 

Хвостаті. Особливості органі-

зації, представники, роль у 

природі та житті людини. Охо-

рона земноводних. 

Клас Плазуни. Особливості зо-

внішньої та внутрішньої будо-

ви, процесів життєдіяльності. 

Сезонні явища в житті плазу-

нів. Пристосованість плазунів 

до життя на суходолі. Різнома-
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нітність плазунів: лускаті, че-

репахи, крокодили; особливості 

організації, представники, роль 

у природі та житті людини. 

Охорона плазунів. 

Клас Птахи. Особливості зов-

нішньої та внутрішньої будови, процесів 

життєдіяльності. Птахи - теп-

локровні тварини. Пристосова-

ність птахів до польоту. Сезон-

ні явища у житті птахів. Осілі, 

кочові та перелітні птахи. Пе-

рельоти птахів та способи їх-

нього дослідження. Розмно-

ження і розвиток птахів: шлю-

бна поведінка, облаштування 

гнізд. Будова яйця птахів та йо-

го інкубація. Птахи виводкові 

та нагніздні. Різноманітність 

птахів: надрядиБезкілеві (стра-

уси, казуари, ківі), Пінгвіни, 

Кілегруді (ряди Дятли, Куро-

подібні, Гусеподібні, Соколо-

подібні, Совоподібні, Лелеко-

подібні, Журавлеподібні, Горо-

бцеподібні); особливості орга-

нізації, представники, роль у 

природі та житті людини. Пта-

хівництво. Охорона птахів. 

Клас Ссавці. Загальна характе-

ристика. Середовища існуван-

ня. Особливості зовнішньої та 

внутрішньої будови. Особливо-

сті розмноження і розвитку 

ссавців. Поведінка ссавців. Се-

зонні явища у житті ссавців. 

Різноманітність ссавців. Пер-

шозвірі - яйцекладні ссавці. 

Сумчасті. Плацентарні ссавці: 

ряди Комахоїдні, Рукокрилі, 

Гризуни, Хижі, Ластоногі, Ки-

топодібні, Парнокопитні, Не-

парнокопитні, Примати; особ-

ливості організації, представ-

ники, роль у природі та житті 

людини. Тваринництво. Охо-



16 

рона ссавців. 

Спосіб життя, особливості зов-

нішньої і внутрішньої будови, 

поширення у природі представ-

ників наведених таксонів, їх рі-

зноманіття. Значення тварин 

різних таксонів у природі та 

житті людини. 

Людина Положення людини в системі 

органічного світу. 

Тканини організму людини 

(епітеліальна, м'язова, нервова, 

тканини внутрішнього середо-

вища: сполучні, кров, скелетні) 

їх будова і функції. Функціона-

льні системи органів. Опорно-

рухова система. Кісткові та 

хрящові тканини. Хімічний 

склад, будова, ріст і з'єднання 

кісток. 

М'язові тканини. Будова та фу-

нкції скелетних м'язів. Меха-

нізм скорочення м'язів. Робота, 

тонус, сила та втома м'язів. Гі-

подинамія. 

Внутрішнє середовище органі-

зму людини. Гомеостаз. 

Склад і функції крові. Будова 

та функції еритроцитів, лейко-

цитів та тромбоцитів. 

Групи крові. Переливання кро-

ві. Зсідання крові. Імунітет, йо-

го види. Фагоцитоз. Імунна си-

стема. Алергічні реакції органі-

зму. Кровотворення та анемія. 

Функції та будова кровоносної 

та лімфатичної систем. Крово-

обіг. Будова серця. Властивості 

серцевого м'яза. Автоматія се-

рця. Серцевий цикл. Робота се-

рця та її регуляція. Частота се-

рцевих скорочень, систолічний 

та хвилинний об'єми крові. 

Кровоносні судини, їх будова і 

функції. 

Коло кровообігу. Рух крові по 

Знати особливості будови залоз зов-

нішньої, внутрішньої і змішаної сек-

реції; гормонів ендокринних залоз; 

травних залоз, травних соків та їх фе-

рментів; вітамінів; безумовних і умов-

них рефлексів; навичок, звичок, емо-

цій; біоритмів людини. 

Розпізнавати на малюнках і схемах 

тканини, окремі органи і системи ор-

ганів людини.  

Характеризувати типи тканин; внут-

рішнє середовище організму людини; 

принципи роботи нервової і ендок-

ринної системи; механізми роботи се-

рця, руху крові по судинах; механізми 

скорочення м'язів, дихальних рухів; 

захисні реакції організму (імунні, 

алергічні, зсідання крові, стрес, підт-

римання температури тіла тощо); 

процеси травлення, всмоктування, га-

зообміну в клітинах і тканинах, утво-

рення сечі, терморегуляції; роль віта-

мінів, бактеріальної флори шлунково-

кишкового тракту в життєдіяльності 

людини; фізіологічну природу 

сну. 

Пояснювати роль складових внутрі-

шнього середовища організму люди-

ни та функціональних систем; сут-

ність і значення нервово-гуморальної 

регуляції; механізми нервово-

гуморальної регуляції процесів трав-

лення, дихання, кровообігу, терморе-

гуляції, виділення, опори і руху, об-

міну речовин й енергії; значення сиг-

нальних систем у сприйнятті навко-

лишнього середовища; біологічне 

значення сну.  
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судинам. Тонус судин. Артері-

альний тиск. 

Лімфообіг. Лімфа, її склад. Лі-

мфатична 

система її будова та функції. 

Зовнішнє і клітинне дихання. 

Функції та будова органів ди-

хання. Газообмін у легенях та 

тканинах. Дихальні рухи та їх 

регуляція. Голосовий апарат. 

Живлення та травлення. Будова 

та функції органів травлення. 

Травні залози. Травлення у ро-

товій порожнині, шлунку, ки-

шечнику. 

Пристінкове травлення. Всмок-

тування. 

Регуляція травлення. Енергети-

чні потреби організму. Норми і 

гігієна харчування. 

Вітаміни, їхні властивості. Аві-

тамінози, гіпо- та гіпервітамі-

нози. 

Системи, що забезпечують ви-

ділення продуктів метаболізму 

(сечовидільна, дихальна, трав-

на, шкіра). 

Функції та будова нирок. Утво-

рення та виведення сечі. 

Будова та функції шкіри. Тер-

морегуляція. Загартування. 

Регуляція функцій. Гуморальна 

регуляція. Ендокринна систе-

ма. Гормони. Функції залоз 

внутрішньої та змішаної секре-

ції. Наслідки порушення функ-

цій ендокринних залоз. 

Нервова регуляція. Рефлекс. 

Рефлекторна дуга. 

Нервова система: центральна 

та периферична. Будова та фу-

нкції спинного мозку та голов-

ного мозку. Регуляція рухової 

активності. Вегетативна нерво-

ва система (симпатична та па-

расимпатична). Вплив вегета-

Порівнювати будову скелету людини 

і тварин; нервову і гуморальну регу-

ляцію функцій; механізми безумовні і 

умовні рефлекси; роботу першої та 

другої сигнальної системи; типи тем-

пераменту. 

Визначати фізіологічні причини сто-

млення м'язів; причини і наслідки гі-

подинамії; причини гіпертонії й гіпо-

тонії; причини захворювань, що ве-

дуть до порушення функцій і складу 

крові; захворювань ендокринних за-

лоз, органів кровообігу, дихання, тра-

влення, виділення, опорно-рухового 

апарату, порушень зору і слуху; чин-

ники, що впливають на формування 

особистості значення рухової, актив-

ності; фізіологічні основи раціональ-

ного харчування; правила гігієни; 

шкідливий, впливе алкоголю, нарко-

тиків, токсинів та : тютюнокуріння на 

організм людини. 

Встановлювати взаємозв'язок між бу-

довою та функціями органів, систем 

органів; зв'язок між основними влас-

тивостями нервової системи і темпе-

раменту. 

Оцінювати роль систем органів в об-

міні речовин, забезпеченні гомеостазу 

і механізмів його підтримання. 
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тивної нервової системи на ді-

яльність організму та її функ-

ції. Сенсорні системи їх зна-

чення. Функції та будова сен-

сорних систем. Загальні влас-

тивості сенсорних систем. Ор-

гани чуття. Рецептори. Будова 

та функції органів зору, слуху 

та рівноваги. Сприйняття зо-

браження предметів, світла, 

кольору, звуку та рівноваги ті-

ла. Гігієна слуху та зору. 

Вища нервова діяльність люди-

ни. Безумовні і умовні рефлек-

си. Утворення умовних рефлек-

сів. Тимчасовий нервовий зв'я-

зок. Гальмування умовних реф-

лексів. Динамічний стереотип. 

Фізіологічні основи мовлення. 

Перша і друга сигнальні систе-

ми. Мислення і свідомість. Від-

чуття, сприйняття, увага, па-

м'ять та її види, емоції. Особис-

тість. Типи темпераменту. Ха-

рактер. Обдарованість, здібнос-

ті. Сон і його значення. 

Вплив алкоголю, наркотиків, 

токсинів та тютюнокуріння на 

організм людини. 

Розмноження 

організмів 

Форми розмноження організмів 

(нестатеве, статеве). Способи 

нестатевого розмноження одно-

клітинних (поділ, шизогонія, 

брунькування, спороутворення) 

і багатоклітинних організмів 

(вегетативне розмноження, спо-

роутворення). Клон. Клонуван-

ня організмів. Партеногенез. 

Поліембріонія. Генетична ком-

бінаторика під час розмноження 

- кон'югація, копуляція. 

Статеве розмноження. Процеси 

формування статевих клітин. 

Запліднення та його форми. 

Роздільностатеві та гермафро-

дитні організми. Партеногенез. 

Пояснювати сутність і біологічне зна-

чення статевого і нестатевого розмно-

ження, партеногенезу, поліембріонії, 

запліднення. Розрізняти способи роз-

множення; форми запліднення; спосо-

би вегетативного розмноження рослин 

і тварин. 

Порівнювати статеве і нестатеве роз-

множення; будову чоловічих і жіно-

чих гамет. Аналізувати етапи форму-

вання статевих клітин. Характеризу-

вати відмінності в будові і процесах 

формування чоловічих і жіночих га-

мет. 
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Індивідуальний 

розвиток органі-

змів. 

Онтогенез. Періоди індивідуа-

льного розвитку організмів. За-

родковий(ембріональний) пері-

од розвитку, його етапи у тва-

рин. Стовбурові клітини. Після-

зародковий (постембріональ-

ний) період розвитку, його типи 

і етапи у тварин і людини. Ста-

теве дозрівання людини. Особ-

ливості післязародкового роз-

витку у рослин. 

Ріст, його типи та регуляція. 

Регенерація. Життєвий цикл. 

Прості та складні життєві цик-

ли. Чергування різних поколінь 

у життєвому циклі. Ембріотех-

нології. 

Характеризувати етапи ембріональ-

ного; розвитку у тварин (дробіння, 

утворення; морули, бластули, гастру-

ли, диференціація клітин, гістогенез, 

органогенез, явище ембріональної ін-

дукції); механізми росту, статевого до-

зрівання людини. Пояснювати сут-

ність і біологічне значення: чергування 

поколінь у життєвому циклі організ-

мів; прямого і непрямого розвитку 

тварин. Класифікувати типи росту ор-

ганізмів різних Царств. 

Аналізувати періоди онтогенезу у рос-

лин і тварин; основні життєві цикли у 

рослин і тварин (на прикладі предста-

вників наведених вище таксонів); при-

чини сезонних змін у житті рослин і 

тварин. 

Порівнювати прямий та непрямий ро-

звиток багатоклітинних тварин; жит-

тєві цикли рослин; можливості і меха-

нізми регенерації організму у рослин і 

тварин. 

Оцінювати результати дії чинники зо-

внішнього та внутрішнього середови-

ща, які впливають на онтогенез люди-

ни; можливості корекції вад розвитку 

людини. 

Спадковість і 

мінливість 

Генетика. Методи генетичних 

досліджень (у тому числі спад-

ковості людини). Основні по-

няття генетики: гени (структур-

ні та регуляторні), алель гена, 

локус гена, домінантний і реце-

сивний стани ознак, гомозигота, 

гетерозигота, генотип, фенотип, 

генофонд, спадковість, мінли-

вість, чиста лінія. 

Знати основні методи генетичних до-

сліджень; структуру гена; основні по-

няття генетики. Розпізнавати алельні і 

неалельні гени; гомозиготи і гетерози-

готи; домінантний і рецесивний стани 

ознак, типи взаємодії генів. 

Закономірності 

спадковості 

Закономірності спадковості, 

встановлені Г. Менделем та їх 

статистичний характер. 

Закон чистоти гамет. Методи 

перевірки генотипу гібридних 

особин. Проміжний характер 

успадкування. Зчеплене успад-

кування. Хромосомна теорія 

Пояснювати цитологічні основи зако-

нів спадковості Г. Менделя; принципи 

взаємодії алельних і неалсльних генів; 

вплив летальних алелей; механізми 

визначення статі; значення зчепленого 

(у тому числі зі статтю) успадкування; 

множинну дію генів; основні законо-

мірності функціонування генів у про-
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спадковості. Генетичні основи 

визначення статі у різних груп 

організмів. Співвідношення 

статей у популяціях. Успадку-

вання, зчеплене зі статтю. Вза-

ємодія генів та її типи. Органі-

зація геному у різних груп ор-

ганізмів. Цитоплазматична спа-

дковість. 

каріотів та еукаріотів; біологічне зна-

чення цитоплазматичної спадковості. 

Визначати причини відхилень при ро-

зщепленні від типових кількісних 

співвідношень, встановлених 

Г. Менделем. 

Порівнювати гомозиготи і гетерозиго-

ти; генотип і фенотип; геноми різних 

груп організмів (прокаріот, еукаріот, 

вірусів). Аналізувати основні поло-

ження хромосомної теорії; схеми мо-

ногібридного і дигібридного схрещу-

вання; родоводи; спадкові ознаки ро-

дини. 

Складати схеми моногібридного і ди-

гібридного схрещування. 

Розв'язувати генетичні задачі моногі-

бридне і дигібридне схрещування, вза-

ємодію алельних генів: повне і непов-

не домінування, кодомінування, зчеп-

лене зі статтю успадкування. 

Обґрунтовувати цілісність генотипу; 

роль спадковості в еволюції організ-

мів, значення вивчення законів спад-

ковості для практичної діяльності 

людства. 

Закономірності 

мінливості. 

Модифікаційна (неспадкова) 

мінливість, її властивості і ста-

тистичні закономірності. 

Норма реакції. Варіаційний ряд. 

Варіаційна крива. 

Спадкова мінливість та її види: 

комбінативна і мутаційна. Типи 

мутацій. Мутагенні фактори. 

Спонтанні мутації. 

Закон гомологічних рядів спад-

кової мінливості. 

Розпізнавати спадкову і неспадкову 

мінливість; види спадкової мінливос-

ті; типи мутацій. 

Пояснювати роль взаємодії генотипу 

та умов довкілля у формуванні фено-

типу; адаптивний характер модифіка-

ційних змін; значення комбінативної 

мінливості; роль мутагенних чинни-

ків. 

Характеризувати закономірності 

комбінативної та мутаційної мінливо-

сті; властивості мутацій. 

Визначати причини модифікаційної 

мінливості; джерела комбінативної 

мінливості; причини виникнення му-

тацій. 

Порівнювати мутаційну і модифіка-

ційну мінливість. 

Аналізувати варіаційний ряд і варіа-

ційну криву. 
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Обґрунтовувати значення мутацій у 

природі та житті людини; заходи за-

хисту організму від впливу мутаген-

них чинників; роль мутацій в еволюції 

організмів; значення закону гомологі-

чних рядів спадкової мінливості. 

Селекція Завдання і методи селекції. 

Сорт, порода, штам. Штучний 

добір, його форми. Системи 

схрещувань організмів: внут-

рішньовидова гібридизація 

(споріднене - інбридинг, і не-

споріднене - аутбридинг схре-

щування), міжвидова (віддале-

на) гібридизація. Гетерозис. 

Особливості селекції рослин, 

тварин, мікроорганізмів. Полі-

плоїдія. Центри різноманітності 

та походження культурних ро-

слин. Райони одомашнення 

тварин. 

Біотехнології. Генна та клітин-

на інженерія. Генетично моди-

фіковані і химерні організми. 

Розрізняти форми штучного добору; 

системи схрещувань організмів. 

Характеризувати особливості селекції 

рослин, тварин, мікроорганізмів; на-

прямки досліджень та сучасні досяг-

нення біотехнологій; принципи ство-

рення та застосування генетично мо-

дифікованих і химерних організмів. 

Порівнювати класичні та новітні ме-

тоди біотехнологій. 

Пояснювати значення законів генети-

ки для селекції, біологічне значення 

явища гетерозису; значення поліплої-

дії в селекції рослин; роль досягнень 

сучасних біотехнологій у житті та гос-

подарській діяльності людини. Визна-

чати генетичні наслідки різних систем 

схрещувань організмів; причини гете-

розису; способи подолання стерильно-

сті міжвидових гібридів; наслідки за-

стосування сучасних біотехнологій. 

Надорганізмові рівні організації життя 

Екологічні фак-

тори 

Екологічні фактори: абіотичні, 

біотичні, антропогенні. Поняття 

про обмежуючий (лімітуючий) 

фактор. Закон оптимуму. Еко-

логічна валентність виду (межі 

витривалості). Еврибіонтні та 

стенобіонтні організми. Взає-

модія екологічних факторів. 

Форми біотичних зв'язків (кон-

куренція, хижацтво, виїдання, 

мутуалізм, коменсалізм, пара-

зитизм). Адаптація. Адаптивні 

біологічні ритми організмів. 

Фотоперіодизм. Сезонні зміни у 

житті рослин і тварин. 

Знати екологічні фактори; біологічні 

ритми. Класифікуватиекологічні фак-

тори; форми біотичних зв'язків; адап-

тивні біологічні ритми організмів. 

Пояснювати роль обмежуючого фак-

тора у поширенні організмів; залеж-

ність змін інтенсивності дії екологіч-

них факторів від особливостей середо-

вища існування; біологічне значення 

біологічних ритмів, фотоперіодизму. 

Аналізувати дію екологічних факторів 

на організми, їх вплив на динаміку і 

коливання чисельності популяції. 

Встановлювати причинно-наслідкові 

зв'язки між явищами і процесами у 

живій природі; причини та значення 

біологічних ритмів. 

Середовище існу- Основні ссредсвінц існування Знати пристосованість організмів до 
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вання організмів: наземно-псвітряне, 

водне, ґрунтове. Організм жи-

вих істот як особливе середо-

вище існування. Життєві форми 

організмів. 

умов життя; подібності в пристосу-

ванні різних видів до однакових умов 

існування; особливості основних сере-

довищ існування. 

Порівнювати умови різних середовищ 

існування. Пояснювати шляхи прис-

тосування організмів до середовищ 

існування. 

Популяційно- ви-

довий рівень ор-

ганізації життя 

Вид. Критерії виду. Ареал. Еко-

логічна ніша. Структура виду. 

Популяція. Характери етика 

популяції. Структура популяції 

(вікова, просторова, статева). 

Популяційні хвилі. Гомеостаз 

популяції. Генофонд популяції. 

 

Визначати фактори, які впливають на 

чисельність і густоту популяції. 

Характеризувати критерії виду; пока-

зники, що характеризують популяцію 

(чисельність, густота, біомаса, наро-

джуваність, смертність, приріст); 

структуру виду і популяції. 

Пояснювати значення популяційних 

хвиль; потребу охорони генофонду 

популяцій. 

Екосистеми Екосистеми, їх склад та різно-

маніття. Взаємозв'язки між по-

пуляціями в екосистемах (прямі 

і непрямі; антагоністичні, нейт-

ральні і мутуалістичні; трофічні 

і топічні). Перетворення енергії 

в екосистемах. Продуценти. 

Консументи. Редуценти. Лан-

цюги живлення. Трофічний рі-

вень. Трофічна сітка. Правило 

екологічної піраміди. Типи еко-

логічних пірамід. Розвиток еко-

систем. Сукцесії. Саморегуля-

ція екосистем. Агрсценози. 

Встановлювати взаємозв'язки між по-

пуляціями в екосистемах; зміни угру-

повань в одному місцезнаходженні. 

Визначати організми, що є продуцен-

тами, консументами, редуцентами. 

Класифікувати різні екосистеми; типи 

ланцюгів живлення; види екологічних 

пірамід. 

Пояснювати зв'язки між організмами 

у екосистемах; вплив екологічних фак-

торів на зміни 

в екосистемах; механізми саморегуля-

ції популяцій та екосистем; особливо-

сті функціонування агроценозів, шля-

хи підвищення їх продуктивності. Ви-

значати причини змін екосистем. По-

рівнювати природні і штучні екосис-

теми. Обґрунтовувати потребу охоро-

ни генофонду популяцій; роль органі-

змів продуцентів, консументів, реду-

центів і людини в штучних і природ-

них екосистемах. 

Розв 'язувати задачі з екології (струк-

тура, продуктивність і стійкість різних 

екосистем). 

Біосфера Біосфера. Ноосфера. Жива ре-

човина біосфери її властивості і 

функції. Кругообіг речовин та 

Знати структуру надорганізменного 

рівня життя; ролі живих організмів у 

перетворенні оболонок Землі (ство-
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потоки енергії в біосфері як не-

обхідні умови її існування. 

Сучасні екологічні проблеми: 

ріст населення планети, ерозія 

та забруднення ґрунтів, ріст ве-

ликих міст, знищення лісів, не-

раціональне використання вод-

них та енергетичних ресурсів, 

можливі зміни клімату, негати-

вний вплив на біологічне різ-

номаніття. 

Вчення В.І. Вернадського про 

біосферу та ноосферу, його зна-

чення для уникнення глобаль-

ної екологічної кризи. 

ренні осадових порід, ґрунтоутворенні, 

підтриманні сталості газового складу 

атмосфери). 

Визначати межі біосфери. 

Характеризувати властивості і функ-

ції живої речовини біосфери; форми 

забруднення навколишнього середо-

вища. 

Розкривати взаємозв'язки складових 

надорганізмових рівнів організації 

життя. 

Обґрунтовувати шляхи подолання 

екологічної кризи (необхідність раціо-

нального природокористування, роз-

витку альтернативних джерел енергії; 

необхідність збереження біорізнома-

ніття). 

Охорона видово-

го різноманіття 

організмів 

Червона та зелена книги. При-

родоохоронні території (запові-

дники (біосферні), заказники, 

національні та ландшафтні пар-

ки). Поняття про екологічну 

мережу. Природоохоронне за-

конодавство України. Основні 

документи щодо природоохо-

ронної діяльності людини (Чер-

вона Книга, Зелена книга, білий 

та чорний списки). Міжнародне 

співробітництво у галузі охоро-

ни природи. Роль рослин у при-

роді та в житті людини. Зника-

ючі види рослин в Україні. 

Знати природоохоронні терпторії; фо-

рми міжнародного співробітництва у 

галузі охорони природи. 

Класифікувати види, занесені до Чер-

воної книги, залежно від стану їх по-

пуляцій та ступеня загрози зникнення; 

природоохоронні території. Поясню-

вати роль природоохоронних терито-

рій у збереженні та відтворенні біоло-

гічного різноманіття, рівноваги в біос-

фері. Обґрунтовувати заходи охорони 

популяцій, екосистем на основі знань 

про особливості їхнього функціону-

вання. 

Історичний розвиток органічного світу 

Основи еволю-

ційного вчення 

Еволюція. Філогенез. Філогене-

тичний ряд. Еволюційна гіпоте-

за Ж.-Б. Ламарка. Основні по-

ложення еволюційного вчення 

Ч. Дарвіна. Біогенетичний за-

кон Геккеля-Мюллера. 

Дивергенція та конвергенція, 

аналогічні та гомологічні орга-

ни, рудименти та атавізми, мі-

мікрія та її види. 

Синтетична теорія еволюції. 

Мікроеволюція. Природний до-

бір. Видоутворення. Макроево-

Знати аналогічні та гомологічні орга-

ни; рудименти та атавізми; мімікрію; 

тварин, які мають захисне, попереджу-

вальне забарвлення; внутрішньовидо-

вої та міжвидової боротьби за існуван-

ня; ароморфозів, ідіоадаптацій, загаль-

ної дегенерації. 

Характеризувати основні положення 

синтетичної теорії еволюції (елемен-

тарна одиниця, елементарні фактори, 

рушійні сили); шляхи біологічного 

прогресу (ароморфоз, ідіоадаптація та 

загальна дегенерація); сучасні уявлен-
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люція. Біологічний прогрес і 

регрес. Сучасні еволюційні по-

гляди (гіпотези адаптивного 

компромісу, перерваної рівно-

ваги, неокатастрофізму, сальта-

ціонізму) 

ня про фактори еволюції (синтез еко-

логії і еволюційних поглядів). Розріз-

няти форми природного добору; спо-

соби видоутворення. Визначати при-

чини та наслідки боротьби за існу-

вання. 

Пояснювати еволюційне значення по-

пуляційних хвиль, ізоляції; творчу 

роль природного добору; утворення 

нових видів. 

Порівнювати еволюційні гіпотези Ла-

марка і Дарвіна; різні форми боротьби 

за існування; дарвінізм та синтетичну 

теорію еволюції; макро- і мікроеволю-

цію. 

Аналізувати передумови розвитку 

еволюційних поглядів та еволюційно-

го вчення; різноманітність адаптацій 

організмів як результат еволюційного 

процесу; форми природного добору. 

Обґрунтовувати відносність присто-

сованості організмів до умов життя у 

певному середовищі. 

Історичний роз-

виток і різномані-

тність органічно-

го світу 

Сучасна система органічного 

світу. Принципи класифікації 

організмів. Таксономічні оди-

ниці. Поділ геологічної історії 

Землі на ери, періоди та епохи. 

Основні події, що відбувалися у 

ті чи інші геологічні періоди 

історії Землі 

Знати основні еволюційні події в про-

терозойську (вендський період), пале-

озойську (кембрійський, ордовицький, 

силурійський, девонський, кам'янову-

гільний, пермський періоди), мезозой-

ську (тріасовий, юрський, крейдяний 

періоди), та кайнозойську (палеогено-

вий, неогеновий, антропогеновий пе-

ріоди) ери. 

Аналізувати ускладнення тваринного і 

рослинного світу в процесі еволюції. 

Обґрунтовувати єдність органічного 

світу. 
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