1, ЗАГАЛ ЬНІ ВІДОМОСТІ
Біологія - наука про життя. Нин і - це комплекс наук про живу природу. Об'єктом вивчення
біології є живі організми - віруси, бактерії, водорості, гриби, лишайники, вищі рослини, тварини та
людина, їх різноманітність, будова тіла й органів, розвиток, поширення, еволюція та форми
співіснування в екологічних системах.
Перші відомості про живі організми почала нагромаджувати ще первісна людина. Живі
організми давали їй їжу, матеріал для о,дягу та житла. Вже тоді людина не могла обійтися без знань про
властивості рослин, місця їх зростання, строки дозрівання насіння і плодів, місця мешкання і звички
тварин, на яких вона полювала, хиж:йх і отруйних тварин, які могли загрожувати її життю. Так
поступово накопичувалися відомості п ро живі організми.
Приручення тварин та спроби ви рощування рослин потребували глибших відомостей про живі
істоти. Значний фактичний матеріал пр<о живі організми було зібрано відомим лікарем Давньої Греції
Гіппократом (близько 460 - 377 р. до н..е.). Він зібрав відомості про будову тварин і людини, описав
кістки, м'язи, сухожилки, головний а спинний мозок. Перша велика праця з зоології належить
грецькому природодослідникові А р и фотелю (384 - 322 р. до н.е.). Він описав більш як 500 видів
тварин. Аристотель цікавився будовою тіла і способом життя тварин, започаткував науку зоологію,
Першу спробу систематизації знань пр о рослини зробив давньогрецький природодослідник Теофраст
(372 - 287 р. до н.е.). Розширенню знань про будову людського тіла давня наука зобов'язана
римському природодосліднику Галену (близько 130 - 200 р. до н.е.), який проводив досліди на свинях
та мавпах. Результати його праці вплив али на розвиток природознавства і медицини упродовж кількох
століть.
Нині науці відомо близько 1 млн. 500 тис. видів тварин і понад 500 тис. видів рослин. Вивчення
розмаїття рослин і тварин, особливої тей будови їхніх організмів та життєдіяльності має велике
значення для з'ясування їх ролі в ісиуванні біосфери. Біологічні науки - основа для розвитку
рослинництва, тваринництва, медицини., біотехнології.
Найдавніші біологічні науки
анатомія і фізіологія людини - становлять теоретичний
фундамент медицини. Кожна людина повинна мати уявлення про будову і функції власного організму,
щоб у разі потреби зуміти надати першу допомогу, свідомо оберігати своє здоров'я і дотримуватись
правил гігієни.
Процес вивчення біології слухач,ами доуніверситетської підготовки складається зі слухання
лекцій викладача, самостійного опрацю:вання матеріалу та контрольних робіт.
Завдання викладача - ввести
ітурієнта в галузь біології, її специфіку, загальні поняття,
зацікавити предметом та навчити самок онтролювати вивчений матеріал.
Зміст програми структурований за рівнями організації життя і складається зі "Вступу" та
розділів: "Молекулярний рівень організ ації життя, "Клітинний рівень організації життя", "Неклітинні
форми життя", ' Організмови рівень Організації життя", "Надорганізмові рівні організації життя",
"Історичний розвиток органічного сві ту", які у свою чергу розподілено на теми. В кожній темі
визначено обсяг вимог до знань та пред:метних умінь.
Програма спрямована на виявлен ця рівня сформованості знань та умінь зі шкільного предмета "
Біологія", на основі яких абітурієнт зможе:
• характеризувати основні біо.иогічні 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 ж и п єдіяльності на різних рівнях організації(молекулярному,
клітинному, організмовому, п зпуляційно-видовому, біосферному) та виявляти взаємозв'язки
між ними;
• встановлювати причинно-наслідкові, функціональні, структурні зв'язки та закономірності у
живій природі, класифікувати об'єкти;
•X* виявляти наслідки впливу шкі дливих звичок на організм;
застосовувати біологічні знан:ня для аналізу ситуацій, що виникають у різних сферах життя;
• виконувати розрахунки із вик зристанням математичного апарату;

•
•

застосовувати набуті знання при аналізі біологічної інформації, представлен ої в різних
формах (графічній, табличнії і, текстовій);
обґрунтувати висновки.

№
з/п
1.

Назва розділу,
теми
Вступ

2.

Елементарний
склад організмів

3.

Неорганічні
сполуки в
організмах

4.

Органічні сполуки
ворганізмах

Знання

Предметні вміння та способи
навчальної діяльїЯ ОСТІ
Основні ОЗІ іаки живого. Рівні
Знати основні ознаки жи:зого, рівні
організації життя та їх сті іуктуру,
організації життя: молекулярний,
Оцінювати значення біологічних
клітинний, організмовий,
знань у житті людини і су спільства.
популяційн о-видовий,
Розрізняти рівні організа ції життя.
екосистеми ий, біосферний.
Молекул» ірний рівень організації життя
Класифікац ія хімічних елементів
Знати органогенні елемеї іти та
за їхнім змі стом в організмах
мікроелементи.
(мікроелемі ;нти, в тому числі
Оцінювати роль органогенних
органогени елементи,
елементів у побудові мол< ;кул, білків,
мікроелеме іти). Наслідки
нуклеїнових кислот, вугл< ЇВОДІВ,
недостатньї >го або надлишкового
ліпідів.
надходжені ія в організм людини
Застосовувати знання пр о надлишок
хімічних ел ементів (І, Б, Бе, Са, К) або нестачу хімічних елел іентів (і, Б,
та способи усунення їх нестачі.
Бе, Са, К) для попереджєЕ[НЯ
Поняття пр ? ендемічні хвороби.
захворювань людини.
Роль води, ;олей та інших
Характеризувати біологі1-іну роль
неорганічні гх сполук в організмі,
води, кисню, йонів Иа*, К с г ,
Гідрофільні сполуки. Гідрофобні
Са2+,М£2+, Р0 4 3 \
сполуки.
Встановлювати взаємозв язок між
фізико-хімічними властив остями та
біологічною роллю води.
Будова, вла хтивості і функції
Визначати межі застосувг іння
органічних сполук. Поняття про
ферментів у господарськії діяльності
біополімері : та їхні мономери,
людини.
Вуглеводи: моносахариди,
Знати функції органічних сполук
олігосахари ди, полісахариди,
(ліпідів, вуглеводів, білкії
Особливост і будови, основні
нуклеїнових кислот, АТФ^ та
властивості та функції в
особливості просторової с рганізації
білків, нуклеїнових КИСЛО' ?
організмах кивих істот. .
полісахаридів (крохмаль, делюлоза).
Ліпіди: осо( їливості будови,
Визначати
роль хімічних зв'язків у
основні вла хтивості та функції в
структурній організації
організмах.
макромолекул.
Білки: особі гавості будови,
Порівнювати ДНК і РНК за складом і
Амінокисло ти, пептиди та
рівнями структурної оргаї гізації.
поліпептиді [. Рівні структурної
Розв'язувати елементарні вправи з
організації ( іїлків. Властивості
молекулярної біології: виз начати
білків. Дена гурація, ренатурація,
деструкція іілків. Функції білків у молекулярну масу речови т за масою
одного з її компонентів, Д( )вжину
живих істот ах. Ферменти, їх
молекули нуклеїнової кис. юти, її
будова, влас тивості та
склад; моделювати процес и
застосуванн я у господарській
реплікації.
діяльності л юдини.
Нуклеїнові сислоти. Будова
Оцінювати значення біолс )ГІЧНО
нуклеотиди. Будова, властивості та активних речовин у забезг еченні
функції ДНІ С, принцип
процесів ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ( організмів.
ірності.
Поняття
про
компліменті
ген. РНК та їхні типи. АТФ,
поняття про макроергічний зв'язок.
5

•

5.

Організація клітин

6.

Поділ клітин

7.

Обмін речовин та
перетворення
енергії

Біологічно іктивні речовини
(вітаміни, г<)рмони, нейрогормони,
фітогормон А, алкалоїди,
фітонциди) їх біологічна роль.
Сучасна клі тинна теорія,
Мембрани, їхня структура,
властивості та основні функції,
Плазматичі а мембрана. Транспорт
речовин чеі >ез мембрани,
Надмембра] ші комплекси
(клітинна с гінка, глікокалікс).
Підмембраї сні комплекси
(мікрониткі г, мікрорубочки).
Цитоскелет , його функції,
Цитоплазма і та її компоненти.
Органели.
Одномембр анні органели:
ендоплазма гична сітка, апарат
Гольджі, лі:юсоми, вакуолі,
Двомембраї іні органели:
мітохондріі , пластиди та їх типи
(особливою і їхн ьої будови і
функцій). Взаємні перетворення
пластид. АЕ тономія мітохондрій та
хлоропласт в у клітині. Інші
органели: р лбосоми,
полірибосої ли, клітинний центр,
органели р> ху. Клітинні
включення.
Будова та ф ункції ядра.
Хромосоми , особливості будови та
хімічного СІсладу. Гомологічні
хромосоми. Аутосоми та статеві
хромосоми (гетерохромосоми).
Каріотип ли эдини. Хромосомний
набір ядра ( гаплоїдний,
диплоїдний , поліплоїдний).
Типи орган зації клітин
(прокаріоти чний та
еукаріотичв ий).
Клітинний щкл, Інтерфаза.
Мітотичний : поділ клітин, його
фази. Кон'гс гація гомологічних
хромосом. І Сросинговер.

Знати основні положення сучасної
клітинної теорії.
Розпізнавати механізми
транспортування речовин через
мембрани.
Порівнювати будову і фуі ІКЦІЇ
поверхневого апарату кліч
рослин, грибів, бактерій. :ин тварин,
Оцінювати роль мембран
у клітинній
взаємодії.
Характеризувати будову
і функції
компонентів клітини.
Встановлювати зв'язок м
ж будовою
й функціями компонентів клітини.
Розпізнавати клітини та ї <
компоненти на схематичн их
малюнках та мікрофотогр іфіях.
Пояснювати: роль ядра у збереженні,
передачі та реалізації спад І.КОВОЇ
інформації; значення стабільності
каріотипу для існування в йду.
Знати особливості органі зації клітин
еукаріотів; особливості ор ганізації
клітин прокаріотів (повер шевий
апарат, нуклеоїд, плазміді [, рибосоми,
джгутики, пілі).
Порівнювати прокаріоти^ ні й
еукаріотичні клітини.
Порівнювати причини від цінностей у
будові клітин прокаріотів та
еукаріотів (рослин, твариї [, грибів).

Пояснювати сутність і біс ІЛОГІЧНЄ
значення мітозу, мейозу,
кросинговеру.
Порівнювати мітотичний й
мейотичний поділи клітиг и.
Розпізнавати (на схемах £бо
схематичних малюнках) к нітину на
різних фазах мітотичного поділу.
Обмін речої шн (метаболізм),
Аналізувати етапи клітині юго циклу;
Пластичний (асиміляція) та
фази мітозу й мейозу.
енергетичні ш (дисиміляція) обмін, Розпізнавати автотрофні фото- і
Джерела єн їргії для організмів,
хемо-) й гетеротрофні орг ІНІЗМИ.
Автотрофні (фототрофні,
Пояснювати сутність і зш ічення:
хемотрофні ) і гетеротрофні
асиміляції і дисиміляції; б іосинтезу
організми.
білків і нуклеїнових кисло г; гліколізу;

8.

Віруси, пріони,
віроїди

9.

Бактерії

Етапи перетворення енергії в
організмі: підготовчий,
анаеробний (безкисневий) та
аеробний (кисневий). Аеробне та
анаеробне дихання.
Біосинтез білків та його етапи.
Генетичний код і його властивості.
Кодон, антикодон, старт - кодон,
стоп - кодони. Транскрипція.
Гени (структурні і регуляторні).
Екзони, інтрони. Трансляція.
Реакції матричного синтезу
(реплікація, транскрипція,
трансляція).
Фотосинтез. Основні процеси, що
відбуваються у світловій та
темновій фазах фотосинтезу.
Значення фотосинтезу.
Неклітинні форми життя
Віруси, їх хімічний склад, будова
та відтворення.
Механізм проникнення вірусів в
організм та клітини хазяїна. Вплив
вірусів на організм хазяїна.
Профілактика вірусних
захворювань людини.
Роль вірусів у природі та житті
людини.
Пріони. Віроїди.

бродіння; аеробного дихаь шя;
фотосинтезу; вплив умов) ювкілдя на
інтенсивність процесу фоі •осинтезу;
роль АТФ в енергетичном у обміні;
роль ферментів у забезпеч енні
процесів обміну речовин.
Записувати сумарні рівня ння
процесів фотосинтезу та д ихання.
Порівнювати фотосинтез у про-і
еукаріотів, дихання і глікс ІЛІЗ,
транскрипцію і реплікації' 3.
Аналізувати процес фотос :интезу,
етапи енергетичного та ш астичного
обміну.
Моделювати процеси траї ісляції,
транскрипції.
Користуватися таблицеїс і
"Генетичний код".

Знати особливості будові і вірусів;
механізми проникнення в :русів у
клітини людини, тварин, ЗОСЛИІІ,
бактерій; захворювання л одини, які
спричиняють віруси(полі< мієліт,
грип, СНІД, гепатити, єні .ефаліт, кір,
паротит, ГРВІ) та пріони губчаста
енцефалопатія); шляхи за заження
вірусами та пріонами.
Оірнювати вплив вірусів на організм
хазяїна; роль вірусів у при роді й ЖИТТІ
людини; перспективи засі 'осування
вірусів у біотехнологіях.
Розпізнавати на малюнка х і схемах
віруси (бактеріофаги; вірз
тютюнової мозаїки, грип\ Г
СИ
імунодефеціту людини).
Застосовуватизнання пр(
особливості вірусів та прі
профілактики вірусних та )
захворювань.
онів для
Порівнювати властивості пріонних
вірусів,
віроїдів і пріонів.
Організмовий рівень організації життя
Знати приклади захворю зань
Загальна характеристика
людини, які спричиняють бактерії
прокаріотів (бактерії,
г
ціанобактерії). Особливості
(ангіна, дифтерія, туберк) льоз,
будови та процесів
холера, тиф, скарлатина, 5отулізм,
життєдіяльності прокаріотів
сальмонельоз).
(живлення, дихання, розмноження, Розпізнавати бактерії, ці;
інобактерії
спороутворення:, інцистування,
на схемах, малюнках,
обмін спадковою інформацією).
мікрофотографіях.
Взаємозв'язки прокаріотів із
Виділяти /стотні ознаки Є
актерій,
іншими організмами (мутуалізм,
ціанобактерій.
коменсалізм, паразитизм).
Порівнювати будову та
Різноманітність та роль
життєдіяльність бактерій
і

10.

Рослини

11.

Будова
рослинногоорганіз
му.

ціанобактерій.
прокаріотів у природі та житті
людини. Хвороботворні бактерії та Визначати взаємозв'язки і ірокаріотів
із іншими організмами.
захворювання, що ними
Оцінювати роль прокаріо' гичних
викликаються. Профілактика
організмів у природі та жи тті людини;
бактеріальних захворювань.
можливості застосування Зактерій у
біотехнологіях.
Використовувати знання про
особливості бактерій для
профілактики бактеріальн их
захворювань.
Виділяти істотні ознаки ц арства
Загальна характеристика царства
Рослин.
Рослини. Класифікація рослин.
Знати
основні одиниці кл асифікації
Життєві форми рослин.
Рослин (відділ, клас, роди ни, рід,
вид).
Розпізнавати за ознаками зовнішньої
будови життєві форми рос лин.
Оцінювати роль рослин у природі та
значення в житті людини.
Розпізнавати: тканини, органи
Особливості організації
одноклітинних та багатоклітинних рослин на схемах і малюн ках.
Порівнювати вищі та ния чі рослини
рослин. Нижчі та вищі рослини.
Тканини багатоклітинних рослин: за організацією тіла.
Аналізувати особливості >удови
твірна (мерисистема), покривна
рослин як результат присі осування їх
(епідерма (шкірка), корок),
основна (запасаюча, повітроносна, до життя на суходолі; при нципи
організації багатоклітинніЇХ рослин,
асиміляційна), механічна,
Розпізнавати на схемах т а малюнках:
провідна, їхня будова і функції.
види коренів, типи корене вих систем,
Ксилема. Флоема, Судинно видозміни коренів, зони к ореня,
волокнистий пучок.
елементи внутрішньої буї ови кореня
Вегетативні органи рослин.
на поперечному зрізі.
Корінь та його функції. Види
Порівнювати
мичкувату і а
кореня.
стрижневу кореневі систе №.
Коренева система та її типи
Визначати
взаємозв'язок •ЛІЖ
(стрижнева, мичкувата). Зони
будовою та функціями ко зеня.
кореня та їх функції. Будова
Розпізнавати
на схемах т і малюнках
кореня. Видозміни кореня
елементи
пагона;
типи гаї уження
(коренеплоди, бульбокорені,
пагона; видозміни пагона
дихальні, опорні, чіпкі, повітряні,
Визначати біологічне зна чення
корені - присоски), їх біологічне
видозмін пагона.
значення. Поняття пікірування.
Розпізнавати
на схемах т і малюнках
Пагін та його функції. Будова
особливості
внутрішньої
5удови
пагона. Галуження пагона:
стебла.
значення та типи (дихотомічне,
моноподіальне, симподіальне).
Встановлювати взаємозв язок між
Видозміни пагона ( підземні та
внутрішньою будовою та функціями
надземні); видовження та
стебла.
укорочення.
Розпізнавати на схемах т і малюнках
Стебло та його функції. Внутрішня елементи зовнішньої та вііутрішньої
будови листка, типи жилк ування та
будова дерев'янистого стебла.
листкорозміщення; прості та складні
Листок його будова та функції.
листки.
Видозміни листа, листопад.
Брунька - зачаток пагона. Будова
Встановлювати взаємозв язок між
бруньки. Різновид бруньок за
внутрішньою будовою та функціями

листка.
Визначати біологічне значення
видозмін листка, листопада.
Розпізнавати на схемах та малюнках
елементи будови бруньки; типи
бруньок.
Порівнювати генеративну і
вегетативну бруньки за будовою і
функцією.
Оцінювати біологічне значення
бруньок.
Розпізнавати на схемах та малюнках
елементи будови квітки; типи суцвіть.
Розрізняти двостатеві, одностатеві й
нестатеві квітки; однодомні та
дводомні рослини; квітки |з простою
та подвійною оцвітиною; прості та
складні суцвіття.
Встановлювати взаємозв'язок між
будовою та функціями частин квітки.
Визначати спосіб запилення за
будовою квітки.
Знати особливості будови: насінини
однодольних та дводольних рослин;
різних типів плодів.
Розрізняти сухі (розкривні й
нерозкривні) та соковиті; однонасінні
та багатонасінні плоди.
Розпізнавати на схемах та малюнках
типи плодів.
Визначати спосіб поширення плодів
за їх будовою
Оцінювати значення періоду спокою
насінини.
Живлення рослин (мінеральне
Знати особливості мінерального
живлення, повітряне живлення живлення рослин; фотосинтезу;
фотосинтез). Дихання рослин.
дихання; транспірації; запліднення у
Транспірація.
вищих спорових і покритонасінних
Переміщення речовин по рослині. рослин; росту; переміщення речовин
Висхідна та низхідна течії речовин по рослині.
у рослин.
Розрізняти рухи рослин (Тропізми,
Форми розмноження рослин:
настії, нутації); форми розмноження
статеве і нестатеве. Спори.
рослин; способи вегетативного
Запліднення. Запилення та його
розмноження (живцювання,
способи.
щеплення відводками, кореневими
паростками, видозміненими
Ріст і розвиток рослин. Поняття
пагонами); висхідну та низхідну
про життєвий цикл вищих рослин
течію речовин у рослин.
(чергування поколінь, спорофіт,
гамет офіт). Подразливість та рухи Визначати закономірності процесів
життєдіяльності рослин; особливості
рослин. Регуляція процесів
пристосувань рослин до наземного,
життєдіяльності у
водного та паразитичного способу
покритонасінних рослин.
життя.
Пристосованість рослин до умов
існування.
Пояснювати значення подвійного
запліднення у покритонасінних
розташуванням на пагоні (верхівка
та бічна), за будовою (вегетативні).
Генеративні органи
покритонасінних рослин: квітка,
насінина, плід.
Квітка - орган статевого
розмноження рослин. Будова і
функції квітки. Формула квітки.
Суцвіття, їх біологічне значення.
Типи суцвіть (китиця, початок,
головка, кошик, щиток, зонтик,
простий колос, складний колос,
волоть, складний щиток, складний
зонтик).
Насінина та плід: будова і функції.
Утворення насінини та плоду.
Типи плодів (біб, кістянка,
коробочка, стручок,стручечок,
сім'янка, зернівка, ягода, яблуко,
горіх). Супліддя, їх біологічне
значення. Період спокою та умови
проростання насінини.
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Процеси
життєдіяльності,
розмноження та
розвиток рослин.

13.

Різноманітність
рослин

рослин; біологічне значен ня
вегетативного розмножен яя.
Запилення, фотосинтезу, і ихання,
транспірації.
Оцінювати вплив добрив на ріст і
розвиток рослин; роль фіі огормонів
(ауксинів, цитокинінів,
гиббереллинів, абсцизово 'кислоти)у
регуляції життєвих функц ій
багатоклітинних рослин.
Знати істотні ознаки росі ин
Зелені водорості: одноклітинні
наведених таксонів; орган и
(хлорела, хламідомонада) та
розмноження вищих спор звих рослин
багатоклітинні (спірогира, хара,
(спорангії, гаметангії: ант еридії,
ульва, улотрікс).
Бурі водорості (ламінарія, фукус). архегонії).
Визначати особливості б]/дови та
Червоні водорості (філофора,
процесів життєдіяльності водоростей,
порфіра, кораліна).
вищих спорових рослин,
Діамантові водорості (навікула,
голонасінних та покритон асінних
пінулярія).
рослин;
особливості будо ви рослин
Мохоподібні (політрих,
класів Однодольні та Дво,цольні,
маршанція, сфагнум).
родин Капустяні (Хрестої (ВІТІ),
Плауноподобні (селагінела,
Розові, Бобові, Пасльонов і, Айстрові
баранець звичайний, плаун
(Складноцвіті), Лілійні, Б ибулеві,
бульвовидний).
Злакові; причини, що зум<звлюють
Хвощеподібні (хвощ польовий,
панування покритонасінн их рослин у
хвощ лісовий).
сучасній флорі та пошире ння рослин
Папоротеподібні (щитник
різних таксонів на земній кулі.
чоловічий, страусове перо
Розпізнавати на малюнка х та схемах
звичайне, сальвінія).
представників різних відц ілів рослин,
Голонасінні (гінкго, тис ягідний,
Розрізняти: представник в різних
туя, сосна. Ялина, модрина,
яловець, кедр, вельвічія, саговник). систематичних груп (відц лів, родин,
класів покритонасінних із числа
Покритонасінні
наведених) рослин за озш іками
Класифікація покритонасінних
зовнішньої будови.
рослин.
Пояснювати
необхідність створення
Класи: Однодольні й Дводольні.
природоохоронних теритс)рій.
Родина Капустяні (Хрестоцвіті)
Порівнювати
рослини різ них
(представники: ігрицики, редька
систематичних
груп.
дика, капуста, гірчиця, рапс).
Оцінювати значення росл ин у
Родина Розові (представники:
природі
та житті людини.
суниця, шипшина, горобина,
яблуня, вишня, смородина).
Родина Бобові (представники:
горох, квасоля, соя, конюшина,
робінія (біла акація), люцерна).
Родина Пасльонові (представники:
петунія, паслін, тютюн, картопля,
томат, перець). Айстрові
(Складноцвіті) (представники:
соняшник, кульбаба, будяк,
ромашка, волошка).
Цибулеві (представники: цибуля,
часник, черемша).
Лілійні (представники: тюльпан,
проліска, гіацинт, лілія).
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Гриби.
Лишайники.

15.

Тварини

16.

Будова і
життєдіяльність
тварин

Злакові (представники: кукурудза,
рис, пшениця, жито, овес, очерет,
пирій).
Загальна характеристика та
особливості поширення рослин
різних таксонів.
Загальна характеристика царства
Гриби. Середовища існування.
Особливості будови та процесів
життєдіяльності (живлення,
розмноженая) шапкових, цвілевих
грибів, дріжджів, грибів-паразитів.
Різноманітність грибів: шапкові
(маслюк, підосичник, білий гриб,
опеньки, печериця, глива,
мухомор, бдіда поганка); цвілеві
гриби (мукор, пеніцил, аспергил);
гриби-паразити (сажкові, іржасті,
борошнисто росяні та трутовики).
Мікориза. Значення грибів у
природі та житті людини.
Лишайники - симбіотичні
організми. Будова та особливості
життєдіяльності лишайників.
Різноманітність лишайників
(графіс, паргелія, ксанторія, уснея,
ягель, центрарія).
Значення лишайників у природі та
житті людини.

Знати особливості будові живлення,
росту та розмноження гри бів і
лишайників.
Розпізнавати на малюнка х і схемах
основні групи грибів і ЛИІаайників.
Розрізняти шапкові та пл астинчасті
гриби; накипні, листуваті та кущисті
лишайники.
Визначати взаємозв'язки грибів і
вищих рослин; причини, і цо
зумовлюють витривалість
лишайників.
Порівнювати принципи організації,
особливості будови та пр<одеси
життєдіяльності грибів І І ослин.

Знати істотні ознаки цар<угва
Тварини;основні одиниц
класифікації Тварин (тип клас, ряд,
родина, рід, вид).
Оцінювати роль тварин у
екосистемах.
Порівнювати особливост і будови і
процесів життєдіяльності тварин,
рослин та грибів.
Знати способи живлення дихання
Особливості організації
одноклітинних та багатоклітинних тварин; види руху тварин ; реакцію
тварин. Тканини тварин. Загальний тварин на подразнення; о собливості
поведінки (умовні, безум ОВНІ
план будови організму тварин:
рефлекси та інстинкти).
симетрія тіла (двобічна,
радіальна); покриви тіла; опорний Розрізняти типи симетрії тіла тварин;
покриви тіла тварин; опо зний апарат
апарат (зовнішній скелет,
та види рухи тварин; пор< зжнини тіла;
внутрішній скелет, гідро скелет);
системи органів; типи ро: івитку
порожнині тіла (первинна,
тварин; форми поведінки (вроджену й
вторинна, змішана); органи,
набуту).
систем и органів та їх функції.
Подразливість, рух, живлення,
Оцінювати значення пря мого та
дихання, виділення, транспорт
непрямого розвитку твар ш.
речовин, розмноження, ріст
Порівнювати особливосі і організації
тварин. Типи розвитку тварин:
одноклітинних та багатої :літинних
прямий і непрямий (із повним і
тварин; тканин тварин і р ослин;
неповним Перетворенням).
регуляцію функцій орган зму рослин і

Загальна характеристика царства
Тварини. Принципи класифікації
тварин.
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Різноманітність
тварин

Регуляція ф ункцій у багатокінних
тварин. Осо бливості поведінки
тварин. Пон яття про рефлекс та
ІНСТИИКТИВР у поведінку.
Одноклітин ні тварини,
Загальна ха эактеристика.
Особливост і будови та процесів
ЖИТТЄДІІЯЛЬЬ [ості (живлення,
дихання, ви ділення,
осморегуляї ця, рух, подразливість,
розмножень ія, інцистуванля).
Прісноводн і (амеба протей,
евглена зеж ;на,
інфузорія-т; /фелька) та морські
(форамініфс ;ри, радіолярії)
ОДНОКЛІТИН] іі, їхня роль у природі
та житті людини. Роль морських
ОДНОКЛІТИН] іих в утворенні
осадових пс »рід та як "керівних
копалин". Р оль одноклітинних
тварин у ірп 'нтоутворенні.
Симбіотичв і одноклітинні
тварини: м> туалісти, коменсали,
паразити (д азентерійна амеба,
трипаносом и, малярійний
плазмодій).
Захворював ня людини та
свійських т зарин, що
викликають ся паразитичними
ОДНОКЛІТИН] шми тваринами. Роль
ОДНОКЛІТИН] іих тварин у природі та
ЖИТТІ ЛЮДИ яи.
Багатокліти нні тварини,
Характерні риси багатоклітинних
тварин, їхш [ відмінність від
ОДНОКЛІТИН] іих.
Тип Губки . Загальна
характерне! •ика типу. Особливості
будови та п роцесів
життєдіяльї юсті. Диференціація
КЛІТИН, ДОТІ :анинний тип
організації, Різноманітність
(бодяга, Веі іерин кошик, грецька
губка). Ролі . у природі та житті
людини.
Тип Кишк звопорожнинні, або
Жалкі. Зага пьна характеристика
типу. Особі :ивості будови та
ПРОЦЕСІВ Ж ! ттєдіяльності.
Різноманітн ість
КИШКОВОПО] южнинних (медузи та
поліпи). Рої ІЬ
КИШКОВОПО] )ожнинних у природі та
житті люди ш. Коралові поліпи та
формуванню : коралових рифів.

тварин.

Розпізнавати на малюнка х та схемах
тварин наведених таксоні]3.
Знати особливості зовніи ньої і
внутрішньої будови предс тавників
наведених таксонів; шлях:•І зараження
людини паразитичними ті іаринами.
Визначати риси пристосу вання
тварин до умов існування
взаємозв'язки тварин між собою та з
іншими організмами.
Пояснювати закономірно сті
поширення видів тварин ) природі;
значення поведінкових ре акцій
тварин.
Вирізняти характерні озн<зки тварин
наведених таксонів.
Порівнювати особливості будови
тварин різних систематич них груп.
Визначати за ознаками б)гдови
представників наведених гаксонів,
риси ускладнення в будові тварин
різних таксонів; причини поширення
тварин різних таксонів на земній кулі,
Аналізувати зміни в будоїзі, у процесі
життєдіяльності тварин, н Ю виникли
в результаті пристосувань я їх до
середовищ існування.

Тип Плоскі черви. Загальна
характерної ика типу.
Різноманітніїсть плоских, червів:
класи Війча сті черви
(молочно-б іла планарія), Сисуни
(печінковий та котячий сисуни),
Стьожкові ^ерви (бичачий та
свинячии" ц:їй яки, ехінокок,
стьожак ши рокий); особливості
поширення, будови та процесів
життєдіяльніості, цикли розвитку,
Пристосованість плоских червів до
паразитичніого способу життя,
Шкода, яко' паразитичні плоскі
черви завдаю'ть організмові
хазяїна.
Тип Перви ннопорожнинні, або
Круглі черви (Нематоди). Загальна
характеристика типу.
РізноманітЕІсть круглих червів та
середовища існування.
Вільпожив)чі круглі черви, їхня
роль у процесах ґрунтоутворення.
Круглі черви - паразити рослин,
тварин та людини (аскарида,
гострик, трихінела), захворювання,
що ними викликаються.
Шкідливий вплив гельмінтів на
організм хазяїна. Профілактика
захворювань, що викликаються
гельмінтами.
Тип Кільчасті черви, або
Кільчики. Загальна характеристика
типу. Різноманітність кільчастих
червів, середовища існування.
Клас Багатощетинкові черви
(дощовий черв'як, трубочник).
Середовища існування, спосіб
життя. Ролі, ДОЩОВИХ червів у
процесах ґрунтоутворення. Клас
П'явки ( м е д и ч н а п'явка). Роль
кільчастих червів у природі та
житті людини. Охорона кільчастих
червів.
Тип Молюски, або М'якути.
Загальна характеристика типу,
різноманітність, середовища
існування т а спосіб життя. Класи
Черевоногі (ставковик,
виноградний слимак), Двостулкові
(беззубка, устриці, перлова
скойка), Головоногі (кальмари,
каракатиці, восьминоги),
Характерні риси будови, процесів
життєдіяльності, поширення. Роль

молюсків у природі та житті
людини. Ох орона молюсків,
Тип Члени стоногі. Запільна
характерист:ика типу.
Різноманітні сть членистоногих,
середовища їх існування та спосіб
життя.
Ракоподібні і. Загальна
характерне ика, особливості
зовнішньої та внутрішньої будови,
процесів ж:иттєдіяльності,
середовища. існування,
Різпоманітність ракоподібних
(річкові рав::и, краби, креветки,
мокриці, Ді
щитні, циклопи,
коропоїд). |хня роль у природі та
житті люд:,ини. Охорона
ракоподібн: дх.
Павукопо,дібні. Загальна
характернетика, особливості
зовнішньої та внутрішньої будови,
процесів ж:иттєдіяльності,
середовища існування,
Різноманітн:ість павукоподібних
(ряди павук:::и, кліщі). їхня роль у
природі та житті людини,
Ком:ахи. За:гальна
характернеТика, середовище
існування Особливості зовнішньої
та внутрішніьої будови, процесів
життєдіяль: тості. Типи ротових
апаратів. Функції жирового тіла,
Пристосові .ність комах до польоту,
Особливос і поведінки комах,
Типи розви тку. Фаза лялечки та її
біологічне значення.
Різпоманітн ість комах. Ряди комах
із неповним (Прямокрилі, Воші) та
повним (Тве;рдокрилі, або Жуки,
Лускокрилі або Метелики,
Перетинчаотокрилі, Двокрилі,
Блохи) пері^творенням,
Характерисі'тика рядів, типові
представни ки,роль у природі та
житті люди::ни. Свійські комахи.
Застосуваня.:я комах у
біологічном у методі боротьби,
Охорона KCLмах.
Типи Хордові. Загальна
характерист:ика, середовища
існування, ізноманітність
хордових.
Підтип Безчерепні. Загальна
характеристика. Клас
Головохордові. Особливості

та вн утрішньої будови,
процесів ЖЙ'ттєдіяльності
ланцетників
Підтип Хр гбетні, або Черепні,
Загальна ха зактеристика. Клас
Хрящові ри би. Особливості
будови, про цесів життєдіяльності,
Різноманітні'ість хрящових риб
(акули і скаги). Роль у природі та
житті люди ни.
Клас Кість^:ові риби. Особливості
зовнішньої та внутрішньої будови,
процесів життєдіяльності.
Особливостіі поведінки риб.
Нерест, тур бота про нащадків,
Різноманітн ість кісткових риб:
ряди ОсетрЬподібні,
Оселедцеп одібпі, Лососеподібні,
ОкунеподібІні, Коропоподібні;
степері та Дводишні,
підкласи
Характерист:ика та типові
представни ки.Роль у природі та
житті люди ни. Промисел риб.
Раціональні використання рибних
ресурсів. тучне розведення риб.
Охорона рв б.
Клас Земн оводні. Загальна
характерист ика. Особливості
будови та процесів
життєдіяль юст. у зв'язку з
виходом на суходіл.
Різноманітн ість земноводних: ряди
Безхвості, Безногі та Хвостаті,
Особливос і організації,
представни ки, роль у природі та
житті люди:ни. Охорона
земноводнії::х.
Клас Плазу:ни. Особливості
зовнішньої та внутрішньої будови,
процесів ж:иттєдіяльпості. Сезонні
явища в житті плазунів,
Пристосовніність плазунів до життя
на суходол Різноманітність
плазунів: луїскаті, черепахи,
крокодили; особливості
організації, представники, роль у
природі та житті людини. Охорона
плазунів.
Клас Птах:и. Особливості
зовнішньої та внутрішньої будови,
процесів ж:иттєдіяльності. Птахи теплокровнії тварини,
Пристосова:ність птахів до
польоту. Се:зонні явища у житті
птахів. Осіл:і, кочові та перелітні
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птахи. Пере льоти птахів та
способи їхн ього дослідження,
Розмножені ія і розвиток птахів:
шлюбна поі 5едінка, облаштування
гнізд. Будої ІА яйця птахів та його
інкубація. Г [тахи виводкові та
нагніздні. Р ізноманітність птахів:
надряди Бе:;кілеві (страуси,
казуари, ків і), Пінгвіни, Кілегруді
(ряди Дятлі [, Куроподібні,
Гусеподібн , Соколоподібні,
Совоподібн і, Лелекоподібні,
Журавлепо; цбні, Горобцеподібні);
особливості організації,
представиш ш,роль у природі та
житті люди ЇЙ. Птахівництво.
Охорона пт 1ХІВ.
Клас Ссаві ц. Загальна
характерне! ика. Середовища
існування. ( )собливості зовнішньої
та внутрінш ьої будови,
Особливост і розмноження і
розвитку сс івців. Поведінка
ссавців. Сез онні явища у житті
ссавців. Різі юманітність ссавців.
Першозвірі - яйцекладні ссавці,
Сумчасті. Г лацентарні ссавці:
ряди Комах зїдні, Рукокрилі,
Гризуни, Хі гжі, Ластоногі,
Китоподібн і, Парнокопитні,
Непарнокоп итні, Примати;
особливості організації,
представниі :и, роль у природі та
ЖИТТІ ЛЮДИ] ш. Тваринництво,
Охорона ссе вців.
Спосіб ЖИТІ я, особливості
зовнішньої внутрішньої будови,
поширення у природі
представниі :ів наведених таксонів,
їх різномані гтя. Значення тварин
різних таксс нів у природі та житті
людини.
Місце люди ни в системі
органічного світу.
Тканини орі •анізму людини
(епітеліальн а, м'язова, нервова,
тканини вну трішнього
середовища сполучні, кров,
скелетні), їх будова і функції.
Функціонал ІНІ системи органів.
Опорно-рух )ва система. Кісткові
та хрящові т канини. Хімічний
склад, будов а, ріст і з'єднання
кісток.
М'язові ткан ини. Будова та функції

Знати особливості будові залоз
зовнішньої, внутрішньої і змішаної
секреції; гормонів ендокрі інних
залоз; травних залоз, траві шх соків та
їх ферментів; вітамінів; бе зумовних і
умовних рефлексів; навичіж , звичок,
емоцій; біоритмів людини
Розпізнавати на малюнка? і схемах
тканини, окремі органи і сз-істеми
органів людини.
Характеризувати типи тк;шин;
внутрішнє середовище орі анізму
людини; принципи роботи нервової і

скелетних м'язів. Робота, тонус,
сила та втома м'язів. Гіподинамія.
Внутрішнє середовище організму
людини. Гомеостаз.
Склад і фунікції крові. Будова та
функції ериігроцитів, лейкоцитів та
тромбоцитіз.
Групи крові.. Переливання крові.
Зсідання крові. І'мунітет, його
види. Фагоцитоз. Імунна система.
Алергічні ргакції організму.
Кровотворення та анемія,
Функції та будова кровоносної та
лімфатичної систем. Кровообіг.
Будова серця та її регуляція.
Частота серцевих скорочень,
систолічний та хвилинний об'єм
крові.
Кровоносні судини, їх будова і
функції. Ко ло кровообігу. Рух
крові по суд:,инам. Тонус судин,
Артеріальн ий тиск.
Лімфообіг, Лімфа, її склад,
Лімфатичної система, її будова та
функції.
Зовнішнє і клітинне дихання,
Функції та будова органів дихання.
Газообмін } легенях та тканинах,
Дихальні рухи та їх регуляція,
Голосовий апарат.
Живлення •і;а травлення. Будова та
функції орг анів травлення. Травні
залози. Тра:з,ленняу ротовій
порожнині, шлунку, кишечнику.
Пристінков 2 травлення,
Всмоктував:ня. Регуляція
травлення нергетичні потреби
організму, рорми і гігієна
харчування Вітаміни, їхні
властивості . Авітамінози, гіпо - та
гіпервітамінози.
Системи, щ о забезпечують
виділення продуктів метаболізму
(сечовидільна, дихальна, травна,
шкіра).
Функції та будова нирок,
Утворення та виведення сечі,
Будова та ф ункції шкіри,
Терморегуля:ція,. Загартування,
Регуляція ф ункцій. Гуморальна
регуляція. Ендокринна система,
Гормони. Ф ункції залоз
внутрішньої та змішаної секреції,
Наслідки порушення функцій
ендокринних залоз.

ендокринної системи; механізми
роботи серця, руху крові по судинах;
механізми скорочення м'язів,
дихальних рухів; захисні реакції
організму(імунні, алергічні, зсідання
крові, стрес, підтримання
температури тіла, тощо); процеси
травлення, всмоктування, газообміну
в клітинах і тканинах, утворення сечі,
терморегуляції; роль вітамінів,
бактеріальної флори,
шлунково-кишкового тракту в
життєдіяльності людини;
фізіологічну природу сну.
Пояснювати роль складових
внутрішнього середовища організму
людини та функціональних систем;
сутність і значення
нервово-гуморальної регуляції;
механізми нервово-гуморальної
регуляції процесів травлення,
дихання, кровообігу, терморегуляції,
виділення, опори і руху, обміну
речовин і енергії; значення
сигнальних систем у сприйнятті
навколишнього середовища;
біологічне значення сну.
Порівнювати будову скелету людини
і тварин; нервову і гуморальну
регуляцію функцій; механізми
безумовні та умовні рефлекси; роботу
першої та другої сигнальної системи;
типи темпераменту.
Визначати фізіологічні причини
стомлення м'язів; причини і наслідки
гіподинамії; причини гіпертонії й
гіпотонії; причини захворювань, що
ведуть до порушення функцій і
складу крові; захворювань
ендокринних залоз, органів
кровообігу, дихання, травлення,
виділення, опорно-рухового апарату,
порушень зору і слуху; чинники, що
впливають на формування
особистості значення рухрвої
активності; фізіологічні основи
раціонального харчування; правила
гігієни; шкідливий вплив алкоголю,
наркотиків, токсинів та
тютюнокуріння на організм людини.
Встановлювати взаємозв'язок між
будовою та функціями органів,
систем органів; зв'язок між
основними властивостями нервової
системи і темпераменту.
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Нервова реї уляція. Рефлекс,
Рефлектори а дуга.
Нервова си< ггема: центральна та
периферичі іа. Будова та функції
спинного м эзку та головного
мозку. Регу ляція рухової
активності, Вегетативна нервова
система (си мпатична та
парасимпат ична). Вплив
вегетативне )ї нервової системи на
ДІЯЛЬНІСТЬ ( ірганізму та її функції,
Сенсорні СІ [стеми, їх значення,
Функції та 1эудова сенсорних
систем. Заг; зльні властивості
сенсорних <жстем. Загальні
властивості сенсорних систем,
Органи чут гя. Рецептори. Будова
та функції с>ргаі[ів зору, слуху та
рівноваги. ( Сприйняття зображення
предметів, (світла, кольору, звуку
та рівноваг:-і тіла. Гігієна слуху та
зору.
Вища нерве >ва діяльність людини,
Безумовні і а умовні рефлекси,
Утворення умовних рефлексів,
Тимчасовиі і нервовий зв'язок.
Гальмувані [Я умовних рефлексів.
Динамічниі ї стереотип,
ФІЗІОЛОГІЧЕ і основи мовлення.
Перша і др;/га сигнальні системи,
Мислення і свідомість. Відчуття,
сприйняття , увага, пам'ять та її
види, емоці ї. Особистість. Типи
темперамеї ту. Характер,
Обдаровані сть, здібності. Сон і
його значеі [НЯ.
Вплив алкоголю, наркотиків,
токсинів та тютюнокуріння на
організм лв)ДИИИ.
Форми роз?іноження організмів (
нестатеве, статеве). Способи
нестатевогс розмноження
одноклітин них (поділ, шизогонія,
брунькуван ня, спороутворення)і
багатокліти нних організмів
(вегетативн е розмноження,
спороутвор ення).
Клон. Клон ування організмів,
Партеногек ез. Поліембріонія,
Генетична і сомбінаторика під час
розмножен: ш - кон'югація,
копуляція.
Статеве роз множення. Процеси
формуванн: і статевих клітин,
Заплідненн я та його форми.

Оцінювати роль систем о]эгашв в
обміні речовин, забезпече нні
гомеостазу і механізмів йс )Г0
підтримання.

Пояснювати сутність і бі< шогічне
значення статевого і нест;ітевого
розмноження, партеноген езу,
поліембріонії, заплідненн я.
Розрізняти способи розмі юження;
форми запліднення; спосс іби
вегетативного розмножен ня рослин і
тварин.
Порівнювати статеве і не статеве
розмноження; будову чол овічих і
жіночих гамет.
Аналізувати етапи форму зання
статевих клітин.
Характеризувати відміні :ості в
будові і процесах формув шия
чоловічих і жіночих гамеї

:

20.

Індивідуальний
розвиток
організмів

21.

Спадковість і
мінливість

22.

Закономірності
спадковості

:

Роздільносі атеві та гермафродитні
організми. І Партеногенез.
Характеризувати етапи
Онтогенез, Періоди
ембріонального розвитку у тварин
індивідуаль ного розвитку
(дробіння, утворення мор; ши,
організмів, Зародковий
бластули, гаструли, дифе|»енціація
(ембріоналі ний) період розвитку,
клітин, гістогенез, органої^енез, явище
його етапи у тварин. Стовбурові
ембріональної індукції); N[еханізми
КЛІТИНИ. ПІІ глязародковий
росту, статевого дозріваніїя людини,
постембріо: зальний) період
Пояснювати
сутність і бі<шогічне
розвитку, й эго типи та етапи у
значення: чергування пок олінь у
тварин і людини. Статеве
життєвому циклі організм ів; прямого
дозрівання людини.
і непрямого розвитку тваї ин.
Особливосі і післязародкового
Класифікувати
типи рост у організмів
ЭОСЛИН.
розвитку у
різних
Царств.
Ріст, його т нпи та регуляція,
Аналізувати періоди онтогенезу у
Регенерації . Життєвий цикл,
рослин і тварин; основні у\ситтєві
Прості та сі сладні життєві цикли,
цикли у рослин і тварин (і іа прикладі
Чергування різних поколінь у
представників наведених вище
життєвому циклі,
таксонів);
причини сезони их змін у
Ембріотехн ології.
житті рослин і тварин.
Порівнювати прямий та н епрямий
розвиток багатоклітинних тварин;
життєві цикли рослин; мо жливості і
механізми регенерації орі анізму у
рослин і тварин.
Оцінювати результати дії чинників
зовнішнього та внутрішні ого
середовища, які впливают ь на
онтогенез людини; можлі вості
корекції вад розвитку люд (ИНИ.
Генетика. ^ Іетоди генетичних
досліджень (у тому числі
спадковості людини). Основні
поняття ген етики: гени (структурні
та регулято пні), алель гена, локус
гена, домінг інтний і рецесивний
стани ознак , гомозигота,
гетерозигот а, генотип, фенотип,
генофонд, с падковість, мінливість,
чиста лінія.
Закономірн ості спадковості,
встановлені Г. Менделем та їх
статистичні їй характер. Закон
чистоти га& ет. Методи перевірки
генотипу гі(зридних особин,
Проміжний характер
успадкуван: ЇЯ. Хромосомна теорія
спадковості . Генетичні основи
визначення статі у різних груп
організмів. Співвідношення статей
у популяціях. Успадкування,
зчеплене ЗІ (статтю. Взаємодія генів
та її типи.
Організація геному у різних груп

Знати основні методи ген етичних
досліджень; структуру геїіа; основні
поняття генетики.
Розпізнавати алельні та н еалельні
гени; гомозиготи і гетеро; иготи;
домінантний і рецесивнш стани
ознак, типи взаємодії гені в.

Пояснювати цитологічні основи
законів спадковості Г. Ме нделя;
принципи взаємодії алель них і
неалельних генів; вплив л етальних
алелей; механізми визнач*шня статі;
значення зчепленого (у то му числі зі
статтю) успадкування; мн ожинну дію
генів; основні закономірн*зеті
функціонування генів у пр окаріотів та
еукаріотів; біологічне з на'іення
цитоплазматичної спадкоїюсті.
Визначати причини відхи день при
розщепленні від типових Ісількісних
співвідношень, встановлеї шх Г.

організмів, Цитоплазматична
спадковість

23.

Закономірності
мінливості

Модифікаці йна (не спадкова)
мінливість, її властивості і
статистичні закономірності. Норма
реакції. Вар іаційний ряд.
Варіаційна і срива.
Спадкова мі нливість та її види:
комбінативі :а і мутаційна. Типи
мутації. Зак< )н гомологічних рядів
спадкової м нливості.

24.

Селекція

Завдання і м гтоди селекції. Сорт,
порода, штаг і. Штучний добір,
його форми, Системи схрещувань
організмів: внутрішньовидова
гібридизація (споріднене -

Менделем.
Порівнювати гомозиготи і
гетерозиготи; генотип і ф( їнотип;
геноми різних груп організмів
(прокаріот, еукаріот, вірус -ів).
Аналізувати основні положення
хромосомної теорії; схемі
моногібрідного і дигібрид ного
схрещування; родоводи; спадкові
ознаки родини.
Складати схеми моногібр ідного і
дигібрідного схрещуванні і.
Розв'язувати генетичні за,дачі
моногібрідне і дигібридне
схрещування, взаємодію а лельних
генів: повне і неповне дом інування,
кодомінування, зчеплене: і статтю
успадкування.
Обгрунтувати цілісність і^енотипу;
роль спадковості в еволюї ;ії
організмів; значення вивч<ЛІІІЯ
законів спадковості для п|)актичної
діяльності людства.
Розпізнавати спадкову і н е спадкову
мінливість; види спадкової
мінливості; типи мутацій.
Пояснювати роль взаємод ії генотипу
та умов довкілля у формуЕіаіші
фенотипу; адаптивний хар актер
модифікаційних змін; знах [ЄННЯ
комбінативної мінливості; роль
мутагенних чинників.
Характеризувати законом ірності
комбінативної та мутацій ої
мінливості; властивості му тацій.
Визначати причини модш )ікаційної
мінливості; джерела комбі нативної
мінливості; причини виниі шення
мутацій.
Порівнювати мутаційну і
модифікаційну мінливість
Аналізувати варіаційний ряд і
варіаційну криву.
Обґрунтувати значення м;утацій у
природі та житті людини;:заходи
захисту організму від ВПЛЕ ву
мутагенних чинників; ролі мутацій в
еволюції організмів; значеіІНЯ закону
гомологічних рядів спадко вої
мінливості.
Розрізняти форми штучно го добору;
системи схрещувань орган ізмів.
Характеризувати особлив ості
селекції рослин, тварин,
мікроорганізмів; напрямки

досліджень та сучасні досягнення
біотехнологій; принципи створення
та застосування генетично
модифікованих і химеричних
організмів.
Порівнювати класичні та новітні
методи біотехнологій.
Пояснювати значення законів
генетики для селекції, біологічне
значення явища гетерозису; значення
поліплоїдії в селекції рослин; роль
досягнень сучасних біотехнологій у
житті та господарській діяльності
людини.
Визначати генетичні наслідки різних
систем схрещувань організмів;
причини гетерозису; способи
подолання стерильності міжвидових
гібридів; наслідки застосування
сучасних біотехнологій.
Надорганізмові рівні організації життя
Екологічні фактори: абіотичні,
Знати екологічні фактори; біологічні
біотичні, антропогенні. Поняття
ритми.
про обмежуючий (лімітуючий)
Класифікувати екологічні фактори;
фактор. Закон оптимуму.
форми біотичних зв'язків; адаптивні
Екологічна валентність виду (межі біологічні ритми організмів.
витривалості). Еврибіонті та
Пояснювати роль обмежуючого
стенобіонтні організми. Взаємодія фактора у поширенні організмів;
екологічних фаЕлгорів. Форми
залежність змін інтенсивності дії
біотичних зв'язків (конкуренція,
екологічних факторів від
особливостей середовища існування;
хижацтво, видання, мутуалізм,
біологічне значення біологічних
коменсаліз:М , паразитизм).
ритмів, фотоперіодизму.
Адаптація.
Аналізувати дію екологічних
Адаптивні біологічні ритми
факторів на організми, їх вплив на
організмів. Фотоперіодизм,
динаміку і коливання чисельності
Сезонні змі ни у житті рослин і
популяції.
тварин.
Встановлювати причинно-наслідкові
зв'язки між явищами і процесами у
живій природі; причини та значення
біологічних ритмів.
Основні серіедовища існування
Знати пристосованість організмів до
організмів: наземне - повітряне,
умов життя; подібності в
водне, ґрунтіове. Організм живих
пристосуванні різних видів до
істот як осо бливе середовище
однакових умов існування;
існування. 1Життєві форми
особливості основних середовищ
організмів.
існування.
Порівнювати умови різних
середовищ існування.
Пояснювати шляхи пристосування
організмів до середовищ існування.
Вид. Критерії виду. Ареал,
Визначати фактори, які впливають на
Екологічна ніша. Структура виду. чисельність і густоту популяції.
Популяція. Характеристика
Характеризувати критерії виду;
популяції. Структура популяції
показники, що характеризують
інбридинг, неспоріднене аутбридинг схрещування),
міжвидова віддалена)
гібридизаці я. Гетерозис.
Особливості сел екції рослин,
тварин, мік;роорганізмів.
Поліплоїдії
Центри: різиюманітності та
походженні культурних рослин,
Райони одо»машнення тварин,
Біотехнолог:її, генетична та
клітинна ін:[кенерія. Генетично
модифіковані і химерні організми.

25.

Екологічні
фактори

26.

Середовище
існування

27.

Популяційно-видо
вий рівень
організації життя

популяцію (чисельність, г устота,
біомаса, народжуваність, :мертність,
приріст); структуру виду і популяції,
Пояснювати значення поііуляційних
хвиль; потребу охорони г( шофонду
популяцій.
Встановлювати взаємозв 'язки між
Екосистеми , їх склад та
популяціями в екосистем;їх; зміни
різноманітні я. Взаємозв'язки між
угруповань
в одному
популяціям и в екосистемах (прямі
місцезнаходженні.
і непрямі; а нтагоністичні,
Визначати
організми, що є
нейтральні і мутуалістичні;
продуцентами, консумеш ами,
трофічні і т опічні). Перетворення
енергії В ЄК(системах. Продуценти, редуцентами.
Консументі і. Редуценти. Ланцюги Класифікувати різні екос истеми;
типи ланцюгів живлення; види
живлення. г Грофічний рівень,
екологічних пірамід.
Трофічна сі тка. Правило
Пояснювати зв'язки між ( фганізмами
екологічний с пірамід. Розвиток
в екосистемах; вплив еко;югічних
Сукцесії.
екосистем.
факторів на зміни в екоси стемах;
Саморегул* дія екосистем.
механізми
саморегуляції і юпуляцій та
Агроценозі
екосистем; особливості
функціонування агроценс зів, шляхи
підвищення їх продуктиві тості.
Визначати причини змін екосистем,
Порівнювати природні і інтучні
екосистеми.
Обґрунтовувати потребу охорони
генофонду популяцій; роїІЬ
організмів продуцентів, к онсументів,
редуцентів і людини в ПІТучних і
природних екосистемах.
Розв'язувати задачі з екої югії
(структура, продуктивній т> і стійкість
різних екосистем).
Знати структуру надорга:іізмешюго
Біосфера, й Ноосфера. Жива
речовина бі осфери, її властивості і рівня життя; ролі живих с рганізмів у
перетворенні оболонок Зє млі
функції. Кр угообіг речовин та
(створенні осадових поріг
ПОТОКИ ЄНЄ] ЇГІЇ в біосфері я к
ґрунтоутворенні, підтрим анні
необхідні у мови її існування,
Сучасні екс логічні проблеми: ріст сталості газового складу ітмосфери).
населення г їланети, ерозія та
Визначати межі біосферг
я
ґрунтів,
ріст
великих
забрудненн
Характеризувати власти:юсті і
міст, знище ння лісів,
функції живої речовини біосфери;
нераціоналі >не використання
форми забруднення навкс лишнього
водних та е нергетичних ресурсів,
середовища.
можливі зм іни клімату, негативний Розкривати взаємозв'язки складових
вплив на бі злогічне різноманіття.
надорганізмових рівнів о|»ганізації
Вчення В.І. Вернадського про
життя.
біосферу та ноосферу, його
Обґрунтовувати шляхи п одолання
значення дг [Я уникнення
екологічної кризи (необхі дність
глобальної екологічної кризи.
раціонального природоко листування,
розвитку альтернативних джерел
енергії; необхідність збер гження
біорізноманіття).
Червона та зелена книги.
Знати природоохоронні території;

(вікова, про сторова, статева),
Популяційн і хвилі. Гомеостаз
популяції. І енофонд популяції.

28.

Екосистеми

29.

Біосфера

ЗО.

Охорона видового

різноманіття
організмів

31.

32.

Основи
еволюційного
вчення

Історичний

форми міжнародного спів зобітництва
у галузі охорони природи
Класифікувати види, зане сені до
Червоної книги, залежно і$ід стану їх
популяцій та ступеня загр ози
зникнення; природоохоронні
території.
Пояснювати роль природоохоронних
територій у збереженні та відтворенні
біологічного різноманіття , рівноваги
в біосфері.
Обґрунтовувати заходи о хорони
популяцій, екосистем на с снові знань
про особливості їхнього
функціонування.
Історичн нй розвиток органічного світу
Знати аналогічні та гомої югічні
Еволюція, с >ілогенез.
органи; рудименти та атаї5Ізми;
Філогенети чний ряд. Еволюційна
мімікрію; тварин, які мають захисне,
гіпотеза Ж. -Б. Ламарка. Основні
попереджувальне забарвл зння;
положення еволюційного вчення
внутрішньовидову та між зидову
Ч. Дарвіна. Біогенетичний закон
боротьбу за існування; ар зморфози,
Геккеля-Мі оллера.
ідіоадаптації, загальну деі^енерацію.
Дивергенці я та конвергенція,
Характеризувати
основн положення
аналогічні: гомологічні органи,
рудименти га атавізми, мімікрія та синтетичної теорії еволюїцї
(елементарна одиниця, ел гментарні
її види.
фактори, рушійні сили); п іляхи
Синтетичне теорія еволюції,
Мікроеволі зція. Природний добір, біологічного прогресу (ар оморфоз,
ідіоадаптація та загальна
Видоутворс ння. Макроеволюція,
дегенерація); сучасні уявл ення про
Біологічниі прогрес і регрес,
фактори еволюції (синтез екології та
люційні
погляди
Сучасні евс
(гіпотези аі [аптивного компромісу, еволюційних поглядів).
Розрізняти форми природ ;ного
перерваної зівноваги,
неокатастрс )фізму, сальтаціонізм). добору; способи видоутвс рення.
Визначати причини та на ІЛІДКИ
боротьби за існування.
Пояснювати еволюційне значення
популяційних хвиль, ізода [ції; творчу
роль природного добору; утворення
нових видів.

Природоохс )ронні території
(заповідник и (біосферні),
заказники, і іаціональні та
ландшафти: парки). Поняття про
екологічну мережу.
Природоох* зронне законодавство
України. 0( шовні документи щодо
природоохс ронної діяльності
людини (Че рвона книга, Зелена
книга, білиі і та чорний списки),
Міжнародн е співробітництво у
галузі охор< зни природи. Роль
рослин у пр ироді та в життілюдини
. Зникаючі:зиди рослин в Україні.

Сучасна си( :тема органічного

Порівнювати еволюційні гіпотези
Ламарка і Дарвіна; різні ф орми
боротьби за існування; да звінізм та
синтетичну теорію еволю дії; макро- і
мікроеволюцію.
Аналізувати передумови зозвитку
еволюційних поглядів та
еволюційного вчення;
різноманітність адаптацій організмів
як результат еволюційног з процесу;
форми природного добор]
Обґрунтовувати відносні сть
пристосованості організмі в до умов
життя у певному середовг[ЩІ.
Знати основні еволюційні події в

розвиток 1
різноманітність
органічного світу

світу. Принцсипи класифікації
організмів. Таксономічні одиниці,
Поділ геолоігічної історії Землі на
ери, періоди та епохи. Основні
події, що віідбувалися у ті чи інші
геологічні періоди історії Землі.

протерозойську (вендський період)
палеозойську (кембрійський,
ордовицький, силурійський,
девонський, кам'яновугільний,
пермський періоди), мезозойську
(тріасовий, юрський, крейдяний
періоди) та кайнозойську
(палеогеновий, неогеновий,
антропогеновий періоди) ери.
Аналізувати ускладнення тваринного
і рослинного світу в процесі еволюції.
Обґрунтувати єдність органічного
світу.
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