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Пояснювальна записка 

Програму з біології складена на основі чинної програми для загальноос-

вітніх навчальних закладів: Біологія, 6-9 класи(2017 р.). 

Зміст програми структурований за рівнями організації життя й склада-

ється з "Вступу" та розділів: "Молекулярно-клітинний рівень","Організмений 

рівень", "Надорганізмені рівні", "Різноманітність та історичний розвиток орга-

нічного світу", "Методи наукового пізнання" ,які в свою чергу розподілено на 

теми. В кожній темі визначено обсяг вимог до знань та предметних умінь абі-

турієнтів з біології. 

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. 
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Критерії оцінювання 

навчальних досягнень абітурієнтів з біології 

При оцінюванні рівня навчальних досягнень з біології враховується:  

 рівень оволодіння біологічними ідеями, що становлять важливу складову за-

гальнолюдської культури: рівні організації живої природи, зв’язок будови і 

функцій організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність 

організмів, цілісність і саморегуляція живих систем, зв’язок людини і при-

роди; 

 рівень умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, під 

час розв'язування задач чи вправ різного типу, уміння робити висновки та уза-

гальнення; 

Всі види оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів здійснюються за 

критеріями, наведеними в таблиці.  

Рівні  

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

І. Початковий 

1 Абітурієнт з допомогою викладача може розпізнати і 

назвати окремі біологічні об’єкти. 

2 
Абітурієнт з допомогою викладача наводить елементар-

ні приклади біологічних об’єктів і їх ознаки. 

3 
Абітурієнт з допомогою викладача фрагментарно хара-

ктеризує окремі біологічні об’єкти. 

ІІ. Середній 

4 

Абітурієнт з допомогою викладача дає визначення 

окремих біологічних понять, дає неповну характеристи-

ку загальних ознак біологічних об’єктів. 

5 

Абітурієнт самостійно дає визначення окремих біологі-

чних понять, з допомогою викладача відтворює навча-

льний матеріал; характеризує загальні ознаки біологіч-

них об’єктів. 

6 

Абітурієнт самостійно, але не повно відтворює навча-

льний матеріал; характеризує будову та функції окре-

мих біологічних об’єктів, наводить прості приклади; з 

допомогою викладача розв’язує прості типові біологічні 

вправи. 

ІІІ. Достатній 7 

Абітурієнт самостійно відтворює навчальний матеріал, 

розкриває суть біологічних понять; з допомогою викла-

дача встановлює взаємозв’язки, характеризує основні 

положення біологічної науки; розв’язує прості типові 
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біологічні вправи і задачі. 

8 

Абітурієнт самостійно відповідає на поставлені запитан-

ня; дає порівняльну характеристику явищам і процесам 

живої природи; розв’язує типові біологічні вправи і за-

дачі, виправляє допущені помилки; робить нечітко сфо-

рмульовані висновки. 

9 

Абітурієнт вільно відповідає на поставлені запитання; з 

допомогою викладача встановлює причинно-наслідкові 

зв’язки; самостійно розв’язує біологічні вправи і задачі, 

виправляє власні помилки; робить чітко сформульовані 

висновки. 

IV.  

Високий 

10 

Абітурієнт дає повні, змістовні відповіді на запитання; 

самостійно розкриває суть біологічних явищ, процесів, 

аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює при-

чинно-наслідкові зв’язки; робить логічно побудовані 

висновки. 

11 

Абітурієнт логічно, усвідомлено відтворює навчальний 

матеріал у межах програми; самостійно аналізує і розк-

риває закономірності живої природи, оцінює біологічні 

явища, закони; виявляє і обґрунтовує причинно-

наслідкові зв’язки; робить обґрунтовані висновки. 

12 

Абітурієнт виявляє міцні й глибокі знання з біології, 

може вести дискусію з конкретного питання з викорис-

танням міжпредметних зв’язків, самостійно оцінює та 

характеризує різноманітні біологічні явища і процеси, 

виявляє особисту позицію щодо них, уміє розв’язувати 

проблемні завдання, робить обґрунтовані висновки. 
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ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ 

Назва розділів, 

тем 
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 

Рослини 

 

Загальна характеристика царст-

ва Рослини. Класифікація рос-

лин. 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. Ко-

рінь та його функції. Види ко-

реня. Коренева система та її ти-

пи (стрижнева, мичкувата). Зо-

ни кореня та їх функції. Будова 

кореня. Видозміни кореня (ко-

ренеплоди, бульбокорені, диха-

льні, 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 

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. 
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будова дерев'янистого стебла. 

 

 

 

 

 

Листок його будова та функції. 

Видозміни листа. Листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

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. 
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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. 

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. 

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, 

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, 

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. 
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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 

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. 

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. 

Порівнювати рослини різних система-

тичних 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 

Знати особливості будови живлення, 

росту та розмноження грибів і лишай-

ників. 

Розпізнавати на малюнках і схемах 

основні групи грибів і лишайників. 

Розрізняти шапкові та пластинчасті 

гриби; накипні, листуваті та кущисті 

лишайники.  

Визначати взаємозв'язки грибів і ви-

щих рослин; причини, що зумовлюють 
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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-

номанітність лишайників (гра-

фіс, пармелія, ксанторія, уснея, 

ягель, цетрарія). Значення ли-

шайників у природі та житті 

людини. 

витривалість лишайників. 

Порівнювати принципи організації, 

особливості будови та процеси життє-

діяльності грибів і рослин. 

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, мікрофотографі-

ях.  

Виділяти істотні ознаки бактерій, ціа-

нобактерій.  

Порівнювати будову та життєдіяль-

ність 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-

теріальних захворювань. 

Тварини Загальна характеристика царст-

ва Тварини. Принципи класи-

фікації тварин. 

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, рос-

лин та грибів. 

Будова і життєді-

яльність тварин 

Особливості організації однок-

літинних та багатоклітинних 

тварин. Тканини тварин. Зага-

льний план будови організму 

Знати способи живлення, дихання 

тварин; види руху тварин; реакцію 

тварин на подразнення; особливості 

поведінки - (умовні,: безумовні рефле-
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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. 

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 

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. 

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-

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. 

Аналізувати зміни в будові, в процесі 

життєдіяльності тварин що виникли в 

результаті пристосування їх до сере-

довищ існування. 
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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-

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, 
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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 

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 
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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. 

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 
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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-

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-
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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-

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, 

Знати особливості будови залоз зов-

нішньої, внутрішньої і змішаної сек-

реції; гормонів ендокринних залоз; 

травних залоз, травних соків та їх фе-
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тканини внутрішнього середо-

вища: сполучні, кров, скелетні) 

їх будова і функції. Функціона-

льні системи органів.  

Опорно-рухова система. Кіст-

кові та хрящові тканини. Хімі-

чний склад, будова, ріст і з'єд-

нання 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 

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. 

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.  

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-
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Травні залози. Травлення у ро-

товій порожнині, шлунку, ки-

шечнику. Пристінкове трав-

лення. Всмоктування. Регуля-

ція травлення. Енергетичні по-

треби організму. Норми і гігіє-

на 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-

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-

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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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. 

 


