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1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму фахового вступного випробування зі спеціальності 

(спеціалізації) 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (згідно з 

Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року № 266) розроблено на основі освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра відповідної спеціальності. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю (спеціалізацією) 014.05 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини). 

Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого ступеня бакалавр і 

формування рейтингового списку з абітурієнтів, які вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю (спеціалізацією) 014.05 Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини). 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з 

основних дисциплін навчального плану ступеня бакалавр – зоологія, ботаніка, 

фізіологія людини та тварин, анатомія людини, цитологія, гістологія, 

генетика, біохімія. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати: 

 Загальні відомості про царство тварин, різноманітність тваринного світу, 

основи класифікації тварин, їх значення у природі й житті людини (ПФ.С.57). 

 Характеристику підцарства одноклітинних тварин: будову та процеси їх 

життєдіяльності, будову органів руху, особливості безстатевого і статевого 

розмноження, статевого процесу (кон’югації), цикли розвитку споровиків. 

Захворювання людини і свійських тварин, що викликаються паразитичними 

одноклітинними, їх роль у природі та житті людини. (ПФ.С.58). 

 Особливості будови та процесів життєдіяльності губок та 

кишковопорожнинних, типи симетрії, вегетативне та статеве розмноження, 

здатність до регенерації, різноманітність та роль у природі та житті людини. 

(ПФ.С.59). 

 Особливості будови та процесів життєдіяльності типу Плоскі черви, 

загальну характеристику основних класів, характер симетрії, тришаровість, 

відсутність порожнини тіла, будову шкірно-м’язового мішка, будову систем 

органів цикли розвитку паразитичних червів, захворювання що спричиняються 

паразитичними червами, різноманітність та їх роль у природі та житті людини 

(ПФ.С.60). 

 Особливості будови та процесів життєдіяльності типу Круглі черви, 

будову шкірно-м’язового мішка, первинну порожнину тіла та її значення, 

особливості життєвих циклів та захворювання, які вони визивають (ПФ.С.61). 
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 Особливості будови та процесів життєдіяльності типу Кільчасті черви, 

наявність вторинної порожнини тіла та її значення, поділ на класи,значення 

кільчастих червів у природі (ПФ.С62). 

 Особливості будови та процесів життєдіяльності типу Молюски, 

симетрію, поділ тіла на відділи, утворення та функції мантії, мантійної 

порожнини, розмноження та розвиток, різноманітність молюсків у природі та 

житті людини (ПФ.С63). 

 Характеристику типу Членистоногі, їх загальну характеристику, 

особливості пристосування до існування у найрізноманітніших середовищах та 

внутрішню будову, розмноження та розвиток основних представників 

Ракоподібних, Павукоподібних, Комах (ПФ.С64). Характеристику 

Голкошкірих, як вторинноротих, особливості організації, розвиток, 

життєдіяльність. 

 Закономірності будови і функцій клітини і тканин рослинного організму, 

клітинну будову тканин, тканинну будову органів, різноманітність 

прокаріотичних і евкаріотичних рослинних організмів, особливості їх 

морфофункціональної організації, еколого-біологічних та онтогенетичних  

особливостей, систематику, філогенез, їх значення у біосфері і життєдіяльності 

людини. 

 Теоретичні та прикладні питання фізіології організму людини й тварин, 

сучасні методи фізіологічних досліджень, основи лабораторного аналізу 

функціонального стану різних систем, органів. 

 Основні етапи історії анатомії; - методи анатомічних досліджень та 

анатомічні терміни (українські та латинські); - анатомію та топографію органів, 

систем та апаратів органів, деталі їх будови та основні функції;  

- взаємовідносини органів один з одним, проекцію органів на поверхню тіла;  

- основні етапи філо- та ембріогенезу органів; - закономірності будови тіла 

людини в цілому, анатомічні та функціональні взаємозв’язки окремих частин 

організму один з одним. 

 Правила техніки безпеки та роботи в біологічній лабораторії; наукові 

уявлення про закономірності будови тканин людини, їх функціональні 

особливості; знати основні проблеми навчальної дисципліни, її мету та 

завдання. 

 Матеріальні основи спадковості, закономірності і порушення у передачі 

спадкової інформації; методи генетики, способи визначення статі і її 

регуляції;особливості методичних підходів до генетики людини; основи 

селекції, масову та індивідуальну роботу з племінним матеріалом. 

 Предмет біохімії. Історія розвитку. Утворення живих систем і їх 

структурна організація. Біогенні вуглеводи: структура, властивості, 

класифікація, функції в живих організмах. Білки. Амінокислоти. Обмін білків. 

Біогенні ліпіди: структура, властивості, класифікація, функції в живих 

організмах. Нуклеїнові кислоти їх обмін. Ферменти. Вітаміни. Гормони. Обмін 

вуглеводів. Обмін ліпідів.  
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Вступник повинен вміти: 

 Використовуючи теоретичні знання із зоології, засоби унаочнення, ТЗН, 

ознайомити учнів з різноманітністю тваринного світу, з основами класифікації 

тварин, із значенням тварин у природі й житті людини. Показати учням, як 

відрізняти тварин від інших організмів за особливостями їх будови 

(ПФ.с.57.ПР.О.01). 

 На заняттях зоології, використовуючи теоретичні знання, засоби 

унаочнення, ТЗН, мікропрепарати, живу культуру (евглени зеленої, інфузорії 

туфельки), набір препарувальних інструментів, за допомогою мікроскопа вміти 

показати і пояснити учням: - будову одноклітинних тварин та процесів їх 

життєдіяльності (живлення, дихання, подразливість…); будову органів руху 

(псевдоподії, джгутики, війки); особливості безстатевого і статевого 

розмноження, статевого процесу (кон’югації); цикли розвитку споровиків 

(кокцидій, малярійного плазмодія, грегарин). Захворювання людини і свійських 

тварин, що викликаються паразитичними одноклітинними. Пояснити їхню роль 

у природі та житті людини (ПФ.С.58.ПР.01). 

 Використовуючи теоретичні знання, засоби унаочнення, ТЗН, 

мікропрепарати, колекції коралів, за допомогою мікроскопа та лупи, уміти 

показати і пояснити учням: особливості будови та процесів життєдіяльності 

кишковопорожнинних; радіальну симетрію, двошаровість, диференціацію 

клітин, кишкову порожнину; вегетативне та статеве розмноження; регенерацію; 

різноманітність кишковопорожнинних та їхню роль у природі та житті людини 

(ПФ.С.59.ПР.О.01). 

 Використовуючи теоретичні знання, таблиці, мікропрепарати, вологі 

препарати, ТЗН, за допомогою мікроскопа та лупи вміти показати і пояснити 

учням: загальну характеристику основних класів плоских червів; двобічну 

симетрію тіла, тришаровість, відсутність порожнини тіла; будову шкірно-

м’язового мішка, будову травної, видільної, нервової, статевої систем; 

розмноження вільноживучих війчастих червів; цикл розвитку паразитичних 

червів з зміною господарів та середовищ; захворювання що спричиняються 

паразитичними червами; заходи профілактики, які запобігають зараженню 

плоскими червами; різноманітність плоских червів та їхню роль у природі та 

житті людини (ПФ.С.60.ПР.О.01). 

 Використовуючи теоретичні знання, таблиці, мікропрепарати, вологі 

препарати, ТЗН, за допомогою мікроскопа та лупи вміти показати і пояснити 

учням: будову та особливості організації круглих червів; будову шкірно-

м’язового мішка; первинну порожнину тіла та її значення; особливості процесів 

життєдіяльності (пересування, живлення, дихання, розмноження); навести 

приклади паразитів рослин і тварин; паразитів людини (аскариди, гострика, 

трихінели), їх цикл розвитку та захворювання, які вони викликають 

(ПФ.С.61.ПР.О.01). 

 Використовуючи теоретичні знання, засоби унаочнення, ТЗН, 

мікропрепарати, вологі препарати, живі дощові черв’яки, за допомогою 

мікроскопа та лупи вміти показати і пояснити учням: загальну характеристику 
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типу Кільчасті черви (двобічна симетрія, сегментованість тіла, шкірно-м’язовий 

мішок). На фіксованому матеріалі, мікроскопічних препаратах та таблицях 

розпізнати органи та системи органів кільчастих червів; наявність вторинної 

порожнини тіла та її значення. Спостерігати за рухом та процесами 

життєдіяльності кільчастих червів на прикладі дощового черв’яка. Пояснити 

різноманітність кільчастих червів, поділ на класи, роль дощових червів у 

процесах ґрунтоутворення, значення кільчастих червів у природі 

(ПФ.С.62.ПР.О.01). 

 Використовуючи теоретичні знання, таблиці, мікропрепарати, вологі 

препарати, лупи, ТЗН, на уроках біології та під час екскурсії у природі, вміти 

показати і пояснити учням: загальну характеристику типу Молюски (симетрія, 

поділ тіла на відділи, мантія, мантійна порожнина, черепашка, травна, 

кровоносна, дихальна система, видільна, нервова, статева система). Пояснити 

особливості органів чуття, розмноження та розвиток, різноманітність молюсків 

у природі та житті людини (ПФ.С.63.ПР.о.01). 

 На уроках біології та під час зоологічних екскурсій, на заняттях 

зоологічних гуртків, використовуючи теоретичні знання, таблиці, 

мікропрепарати, вологі препарати, ТЗН, колекції ракоподібних, комах, 

павукоподібних, за допомогою мікроскопів, луп, сачків, інших приладів та 

інструментів вміти висвітлювати загальну характеристику, особливості 

пристосування членистоногих до існування у найрізноманітніших середовищах 

та внутрішню будову, розмноження та розвиток основних представників у 

природі, класів: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи. Навчити працювати з 

визначниками для визначення видів членистоногих, спостерігати за поведінкою 

і процесами життєдіяльності членистоногих (ПФ.С.64.ПР.О.01). 

 Встановлювати взаємозвязок будови і функції структурних компонентів 

рослинного організму, виконувати мікроскопічні дослідження, виготовляти 

мікропрепарати, використовувати препарувальну техніку та лабораторне 

обладнання, камерально обробляти рослинний матеріал, гербаризувати 

рослини, виконувати науковий рисунок, ідентифікувати рослинні та грибні 

організми. 

 Описати та пояснити фізіологічні процеси, механізм їх регуляції, дати 

об’єктивну оцінку одержаним у експерименті чи спостереженні даним, 

користуватися загальновизнаними методами фізіологічних досліджень, 

використовувати лабораторне обладнання. 

 Використовувати анатомічну термінологію (по-українськи та латиною);- 

працювати з наочністю з анатомії для закріплення теоретичних знань;-  

знаходити та показувати на муляжах та таблицях частини органів, окремі 

утворення. 

 Працювати зі світловим мікроскопом; замальовувати гістологічні 

препарати і позначати структурні елементи на них; аналізувати гістологічні 

препарати, складати усний та письмовий опис препаратів; на рівні професійних 

компетенцій – застосувати набуті знання у біологічній діяльності; вільно 

володіти понятійним апаратом; володіти методологією основних гістологічних 
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досліджень, вміти грамотно інтерпретувати їхні результати; працювати з 

біологічним матеріалом, спеціальним устаткуванням, набути вміння проводити 

рутинні методики, що є базовими для даної галузі; самостійно працювати з 

науковою та допоміжною літературою. 

 Вирішувати задачі на імовірність успадкування того чи іншого генотипу 

при різних властивостях вихідного матеріалу; прогнозувати результати різних 

варіантів схрещувань; на основі фактичних результатів схрещувань визначати 

генотип вихідних особин; визначати імовірність передачі і прояву летальних 

генів; відбирати вихідний селекційний матеріал; оцінювати результати 

селекційного процесу. 

 В умовах лабораторії, за поданим зразком вуглеводів проводити 

ідентифікацію гексоз використовуючи загальноприйняті методики визначення 

моносахаридів.  

 В умовах лабораторії, за поданим зразком вуглеводів, проводити 

ідентифікацію пентоз, використовуючи загально прийняті методики визначення 

моносахаридів.  

 В умовах лабораторії, за поданим зразком вуглеводів, проводити 

ідентифікацію дисахаридів, використовуючи загально прийняті методики 

визначення дисахаридів.  

 В умовах лабораторії, за поданим зразком вуглеводів, проводити 

ідентифікацію полісахаридів, використовуючи загально прийняті методики 

визначення полісахаридів.  

 В умовах лабораторії, за поданим зразком вуглеводів, проводити 

кількісне визначення моно-, ди- та полісахаридів, використовуючи загально 

прийняті методики визначення цих речовин.  

 В умовах лабораторії, за поданими зразками амінокислот, проводити 

якісне визначення циклічних амінокилот, використовуючи загально прийняті 

методики якісного визначення амінокислот.  

 В умовах лабораторії, за поданими зразками амінокислот, проводити 

кількісне визначення вмісту вільних амінокилот, використовуючи загально 

прийняті методики кількісного визначення амінокислот.  

 В умовах лабораторії для наданих зразків молока проводити кількісне 

визначення вмісту казеїну, використовуючи основні реакції кількісного 

визначення білків.  

 В умовах лабораторії з наданих зразків виділяти глобуліни та альбуміни, 

використовуючи метод висалювання сірчанокислим амонієм.  

 В умовах лабораторії, за поданими зразками білків, провести оборотні та 

необоротні реакції осадження білків, використовуючи загально прийняті 

методики.  

 В умовах лабораторії, за поданими зразками ліпідів, проводити 

визначення фосфогліцеридів, використовуючи загально прийняті методики 

розділення та визначення фосфогліцеридів.  

 В умовах лабораторії, з наданих зразків жирів, отримувати вільні жирні 

кислоти методом омилення.  
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 В умовах лабораторії, у наданих зразках визначати вміст холестерину з 

використанням методів кількісного визначення цієї речовини.  

 В умовах виробничої діяльності за поданим зразком проводити кількісне 

визначення продуктів розпаду нуклеїнових кислот, використовуючи загально 

прийняті методики кількісного визначення нуклеїнових кислот.  

 В умовах лабораторії, за поданим зразком суміші водорозчинних 

вітамінів, провести їх якісний аналіз, згідно до загальноприйнятих методик.  

 В умовах лабораторії, за поданим зразком суміші жиророзчинних та 

водорозчинних вітамінів, проводити їх якісний аналіз, використовуючи 

загальноприйняті методики.  

 В умовах виробничої діяльності, за поданими зразками визначити 

гормони, використовуючи сучасні методи якісного визначення цих речовин.  

 В умовах професійної діяльності, за поданим зразком проводити 

визначення кінцевого продукту гліколізу, використовуючи сучасні методи 

визначення молочної кислоти. 

 

3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

І. Зоологія 

Мета дисципліни: підготовка кваліфікованих фахівців – біологів, які 

здатні на базі теоретичних і практичних знань зоології забезпечити 

кваліфіковане навчання в учбових закладах згідно сучасних вимог, 

встановлених МОН України. 

Завдання: засвоєння комплексних знань із зоології безхребетних та 

хребетних тварин, надбання досвіду практичних навичок роботи із 

зоологічними об’єктами. 

 

Програма навчальної дисципліни 

«Зоологія» 

Зоологія безхребетних 

Тема 1. Підцарство Одноклітинні – Protozoa. Загальна характеристика 

підцарства. Головні компоненти клітини. Життєвий цикл. Тип 

Саркомастігофори – Sarcomastigophora. Саркодові Sarcodina. Надклас Коре-

неніжки – Rhysopoda. Клас Справжні амеби – Lobosea. Амеба протей; 

живлення, осморегуляція, розмноження. Паразитичні амеби. Черепашкові 

амеби.  

Тема 2. Підтіп Джгутикові – Mastigophora. Будова та фізіологія 

джгутикових. Будова джгутика. Типи живлення. Розмноження. Колоніальні 

джгутикові. Монотомічні та палінтомічні колонії. Клас Рослинні джгутикові 

Phytomastigophorea. Клас Тваринні джгутикові – Zoomastigophorea. Патогенні 

джгутикові. 

Тема 3. Тип Інфузорії – Infusoria. Загальні риси будови та фізіологія. 

Пелікула та її функції. Механізм травлення. Осморегуляція. Ядра та їх функції 
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(мікронуклеус, макронуклеус). Розмноження інфузорій. Статевий процес та 

ядерна реорганізація. Паразитичні інфузорії. 

Тема 4. Розділ Первинні багатоклітинні – Prometazoa. Тип Губки – 

Spongia. Загальна характеристика типу. Форми будови: аскон, сікон, лейкон. 

Зовнішній (ектодерма) та внутрішній (ентодерма) шари клітин. Мезоглея. 

Парагастральна порожнина. Клітини губок: пінакоцити, колленцити, 

амебоцити, хоаноцити, міоцити. Фізіологія губок. Скелет. Розмноження. 

Розвиток яйця, амфібластула, особливості гаструляції. 

Тема 5. Тип Плоскі черви – Plathelminthes. Загальна характеристика 

типу. Клас Війчасті черви – Tiirbellaria, Будова тіла та фізіологія. Наявність 

паренхими. Фізіологія руху. Травна система, нервова система, органи почуття. 

Фізіологія дихання. Органи виділення, мікроскопічна будова протонефрідій. 

Статеві органи, розмноження та розвиток. Клас – Трематоди Trematoda. Форма 

та покрови тіла. Травна система. Нервова система. Органи чуття. Органи 

виділення. Статева система. Розмноження та життєвий цикл. Стадії розвитку 

лічинки: мірацидій, спороциста, редія, церкарія, метацеркарія.  

Тема 6. Тип Первиннопорожнинні (Круглі) черви – Nemathelminies. 
Загальні ознаки типу. Клас Нематоди – Nematodes. Будова та фізіологія. 

Функції кутикули. Порожнина тіла. Травна система. Нервова система. Система 

виділення. Статева система. Розмноження та розвиток. Патогенні нематоди. 

Тема 7. Тип Кільчасті черви – Annelida. Клас Багатощстанкові 

Polichaeta. Загальна характеристика кільчастих червив. Будова тіла поліхет, 

сегментованість тіла, Простоміум, пігідіум та сегменти тулуба. Шкіряні 

покрови, м'язовий міхур, целом. Травна система. Органи дихання. Кровоносна 

система. Система виділення. Нервова система. Органи чуття. Статева система. 

Розмноження та розвиток. Личинки поліхет: трохофора та метатрохофора. Тип 

Ехіуриди. Тип Сипункуліди. 

Тема 8. Клас Малощетинкові – Oligochaeta. Зовнішня та внутрішня 

будова. Травна система. Кровоносна система. Органи виділення. Нервова 

система. Статева система, розмноження, розвиток. Клас П'явки – Hirudinea. 

Будова та фізіологія. 

Тема 9. Тип Членистоногі – Arihropoda. Головні ознаки типу. Підтип 

Ракоподібні – Crustacea. Характерні особливості будови. Сегментація тіла 

ракоподібних. Будова кінцівки ракоподібних. Покрови тіла, зовнішній скелет. 

М'язова система. Травна система. Дихальна система. Нервова система. Статева 

система, розмноження, розвиток. 

Тема 10. Клас Комахи – Insecta. Сегментація тіла. Сегменти голови. 

Різноманіття будови ротових апаратів. Сегментація грудей. Різноманіття 

будови кінцівок. Здатність до польоту. Походження і будова крила. Механізм 

руху крила. Сегментація черевця комах. Покрови тіла, м'язова система, травна 

система, органи виділення, нервова система, кровоносна система, статева 

система. Ембріональний та постембріональний розвиток. Прямий розвиток та 

розвиток з метаморфозом. Класифікація комах. 

Тема 11. Ряди Комах: Ряд Прямокрилі – Orthoptera, Ряд Бабки – Odonata, 

Ряд Рівнокрилі – Ноторіега, Ряд Напівжорсткокрилі – Hemiptera, Ряд 
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Лускокрилі – Lepidopiera , Ряд Жуки – Coleoptera, Ряд Перепончастокрилі –

Hymenoptera, Ряд Двокрилі – Diptera. 

Тема 12. Підтип Хеліцерові – Chelicerata. Загальна характеристика 

підтипу. Клас Павукоподібні – Arachnida. Зовнішня морфологія 

павукоподібних.Травна система. Органи виділення. Нервова система. Органи 

чуття. Органи дихання. Кровоносна система. Статева система. Розвиток. 

Систематика. 

Тема 13. Тип Молюски – Mollusca.  Загальна характеристика типу. Клас 

Панцирні (Хітони) – Polyplacophora, будова, фізіологія, розвиток. Клас 

Моноплакофори – Моnoplacophora, будова, фізіологія, розвиток. Клас 

Черевоногі – Gastropoda: загальна характеристика, особливості будови 

черепашки. Травна система, органи дихання, кровоносна система, нервова 

система, органи чуття, виділення, статева система. Розвиток. Клас Двостулкові 

– Bivalvia . Будова, фізіологія, розвиток. 

Тема 14. Тип Голкошкірі – Echinodermata. 

Загальна характеристика типу. Клас Морські зірки – Asteroidea, будова, 

фізіологія. Клас Морські їжаки – Echinoidea, будова, фізіологія, особливості 

травної системи, амбулакральна система, псевдогемальна система. 

Ембріональний розвиток голошкірих як вторинноротих. 

 

Зоологія хребетних 

Тема 1. Ембріональний розвиток Хордових, розмаїття способів. Підтип 

Бесчерепні – Acrania. 

Тема 2. Підтип Оболонникові Tinicata, Клас Асцидії Ascidiae. Загальна 

характеристика класу, зовнішні та внутрішня будова, розвиток. 

Тема 3. Надклас Риби Pisces, Клас Хрящові риби Chondrichthyes. 
Загальна характеристика, будова, систематика, екологія. Клас Кісткові риби 

Osteichthyes, загальна характеристика, будова, систематика Ряди хрящових риб: 

Акули, Скати – поширення, характеристика, представники. Ряди кісткових риб: 

Оселедцеподібні Карпоподібні. Щукоподібні, Колюшкоподібні – поширення, 

характеристика, представники. Ряди кісткових риб: Пучкозяброві, Колючепері, 

Трескові, Камбалові – поширення, характеристика, представники. 

Тема 4. Клас Амфібії Amphibia. Загальна характеристика, особливості 

будови. Походження амфібій. Еволюція дихання, кровообігу, еволюція 

кінцівок. Систематика сучасних амфібій: Ряд Хвостаті амфібії. Ряд Безногі 

амфібії, Ряд Безхвості амфібії. Екологія амфібій, їх значення в природі і 

господарське значення. 

Тема 5. Клас Рептилії Reptilia. Загальна характеристика, системи органів, 

особливості будови. Розмноження і розвиток Рептилій, зародкові оболонки.  

Тема 6. Систематика Плазунів: Ряд Дзьобоподібні, ряд Лускові, Ряд 

Крокодили, Ряд Черепахи – поширення, характеристика, представники. 

Екологія плазунів, їх значення. 

Тема 7. Клас Птахи Aves. Загальна характеристика, розмаїття способів 

руху. Особливості будови тіла і систем органів у зв'язку з пристосуванням до 

польоту: скелетно-м'язової системи, кровоносної дихальної, нервової, численні 
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похідні шкіри, рівень обміну речовин тощо. Види польоту. Особливості будови 

травної і видільної систем у птахів. Особливості розмноження птахів, будова 

яйця. Систематика Птахів: Ряд Пінгвіни, Ряд Страуси, Ряд Ківі, Ряд веслоногі, 

Ряд Лелекоподібні, Ряд Гусеподібні, Ряд Денні хижаки – поширення, 

характеристика, представники. Систематика Птахів: Ряд Курячі, Ряд 

Журавлині, Ряд Кулики, Ряд Чайки, Ряд Голуби, Ряд Папуги, Ряд Сови, Ряд 

Ракшеподібні, Ряд Горобинні – поширення, характеристика, представники. 

Екологія Птахів та їх значення. Походження Птахів та їх еволюція. 

Тема 8. Клас Ссавці Mammalia. 
Загальна характеристика, розмаїття. Особливості будови: шкіряні покриви 

і їх похідні, скелет, органи дихання і кровообігу. Особливості будови органів 

чуттів і нервової системи, органів травлення, виділення і статевих органів у 

Ссавців. Плацента. Систематика Ссавців: Підклас Першозвіри (качконіс і 

єхидна), Підклас Справжні звірі: Ряд Сумчасті, Ряд Комахоїдні, Ряд Рукокрилі, 

Ряд Неповнозубі, Ряд Ящери – поширення, характеристика, представники. Ряд 

Гризуни, Ряд Зайцеподібні, Ряд Хижаки, Ряд Ластоногі, Ряд Китоподібні, Ряд 

Хоботні, Ряд Парнокопитні, Ряд Непарнокопитні, Ряд Мозоленогі, Ряд Примати 

поширення, характеристика, представники. 

 

ІІ. Ботаніка 

Мета дисципліни: формування у студентів системи наукових знань про 

різноманітність прокаріотичних і евкаріотичних рослинних організмів, про їх 

морфофункціональну організацію, еколого-біологічні та онтогенетичні особливості, 

систематику, філогенез, їх значення у біосфері і життєдіяльності людини. Дисципліна 

розглядає будову і функції рослинних об’єктів на усіх рівнях організації живої матерії, 

– клітинному, тканинно-органному, організменному, популяційно-видовому, 

біоценотичному, біосферному. 

Завдання:  
- вивчити будову та функції основних компонентів рослинної клітини; 

- вивчити будову, функції, локалізацію та онтогенетичний розвиток тканин 

рослинного організму; 

- вивчити морфологічну і анатомічну будову органів рослин, їх видозміни, 

закономірності розвитку; 

- розвинути уявлення про рослину як цілісний організм; 

- розглянути бактерії, гриби та нижчі рослини як невідє’мні компоненти 

біогеоценозів та функціональні ланки екосистем; 

- вивчити видовий склад представників різних екологічних груп бактерій, 

грибів та нижчих рослин, виявити їх таксономічні, еколого-біологічні, топічні 

особливості; 

- сформувати систему знань про різноманіття вищих рослин як 

компонентів екосистем з точки зору сучасної екології, морфології, анатомії та 

систематики; 

- з’ясувати значення прокаріотичних і евкаріотичних рослинних організмів в 

біосфері; та господарчій діяльності людини; 

- розвинути і закріпити навички роботи із живим рослинним матеріалом; 
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- оволодіти методиками мікроскопування, розвинути і закріпити навички 

виготовлення мікропрепаратів, освоїти техніку наукового малюнку.  

 

Програма навчальної дисципліни 

«Ботаніка» 

Тема 1. Загальна характеристика рослинної клітини: оболонка, 

протопласт, цитоплазму, органоїди, включення. Будова і функції основних 

органоїдів рослинної клітини. 

Тема 2. Класифікація пластид, їх функції. Ультраструктура хлоропласта. 

Фотосинтез. Характеристика лейкопластів.  Хромопласти, їх біологічна роль. 

Пігменти хромопластів. Онтогенез та взаємоперетворення пластид. 

Тема 3. Загальна характеристика рослинної оболонки. Формування 

клітинної оболонки при поділі клітини. Порівняльна характеристика первинної 

та вторинної оболонки: структура, хімічний склад, особливості утворення.  

Тема 4. Загальна характеристика і класифікація тканин. Локалізація 

тканин в організмі рослини, їх функції. Поняття про меристеми, утворення 

постійних тканин. 

Тема 5. Характеристика і функції покривних тканин. Епідерма, 

перидерма, кірка: структурні компоненти, будова, функції, локалізація в 

органах рослини, значення. Будова та функціонування продихів.  

Тема 6. Провідні тканини, їх загальна характеристика. Ксилема, 

флоема: визначення, характеристика гістологічних складових, значення. Будова 

різних типів провідних пучків, їх порівняльна характеристика. 

Тема 7.  Корінь, його функції, морфологічна та анатомічна будова. 
Типи коренів та кореневих систем. Спеціалізація та метаморфози кореня. 

Тема 8. Пагін, його будова, типи галуження пагону. Стебло як осьовий 

орган пагону: морфологічна, первинна та вторинна анатомічна будова, функції. 

Метаморфози пагонів. 

Тема 9. Листок, його функції, різноманітність морфологічної будови. 

Жилкування листка. Філотаксис та його типи. Гетерофілія. Анатомічна будова 

листка, характеристика основних тканин. Метаморфози листків. 

Тема 10. Розмноження та відтворення рослин. Типи розмноження. 

Розвиток репродуктивних органів. Поняття про цикл відтворення. Типи циклів 

відтворення. Зміна ядерних фаз і чергування поколінь у рослин.  

Тема 11. Загальна характеристика прокаріотів. Особливості будови 

прокаріотичної клітини. Виникнення, походження та еволюція прокаріотів. 

Бактерії (Bacteria). Синьозелені водорості (Cyanophyta). 

Тема 12. Загальна характеристика Царства Гриби (Fungi). Особливості 

будови грибної клітини та вегетативного тіла грибів. Відозміни гіфів та 

міцелію. Ознаки спорідненості грибів з рослинами та тваринами. Походження 

грибів та їх місце в системі органічного світу. 

Тема 13. Класифікація грибів. Принцип поділу на відділи. Коротка 

характеристика відділів Хітридіоміцети (Chytridiomycota), Зигоміцети 

(Zygomycota), Дейтероміцети (Mitosporic fungi), Аскоміцети (Ascomycota) та 

Базидіоміцети (Basidiomycota). 
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Тема 14. Загальна характеристика водоростей (Algae): типи 

морфологічної організації талому, пігментні групи, розмноження та цикли 

відтворення, екологія водоростей. Походження та еволюційний розвиток 

водоростей. Місце водоростей в сучасній системі органічного світу. 

Тема 15. Класифікація водоростей. Коротка характеристика відділів 

Золотисті водорості (Chrysophyta), Діатомові водорості (Bacillariophyta), 

Жовтозелені водорості (Xanthophyta), Бурі водорості (Phaeophyta), Червоні 

водорості (Rhodophyta), Зелені водорості (Chlorophyta). 

Тема 16. Загальна характеристика та класифікація спорових рослин. 
Походження та філогенетичні зв’язки. Коротка характеристика відділів 

Мохоподібні (Bryophyta), Плауноподібні (Lycopodiophyta), Хвощеподібні 

(Equisetophyta), Папоротеподібні (Polypodiophyta): еколого-біологічні 

особливості, систематичний поділ, цикли відтворення, представники.  

Тема 17. Загальна характеристика відділу Голонасінні (Pinophyta). 
Цикл відтворення голонасінних на прикладі сосни. Географічне поширення та 

господарське значення Голонасінних. 

Тема 18. Основні ознаки відділу Покритонасінні (Magnoliophyta). 
Будова квітки. Типи суцвіть, їх біологічне значення. Цикл відтворення 

покритонасінних. Подвійне запліднення. Будова і біологічне значення насіння. 

Тема 19. Загальна характеристика класу Дводольні (Magnoliopsida). 

Класифікація класу: принципи поділу на підкласи, основні родини, 

представники. Філогенетичні зв’язки між підкласами Магноліопсид. 

Тема 20. Загальна характеристика класу Однодольні (Liliopsida). 
Класифікація класу: принципи поділу на підкласи, основні родини, 

представники. Філогенетичні зв’язки між підкласами Однодольних.  

 

ІІІ. Фізіологія людини та тварин 

Мета дисципліни: формування у студентів адекватних уявлень про 

закономірності життєдіяльності живого організму, його функціональних 

систем,  органів, тканин, клітин та структурних елементів клітин. Вивчення цих 

функцій у онто- та філогенезі, за допомогою об’єктивних методів дослідження 

є основою для формування наукового світогляду майбутнього викладача або 

науковця. 

Завдання:  
- викласти теоретичні основи та методологічні особливості застосування 

системного підходу у вивченні фізіологічних функцій організму; 

- дати уявлення про сучасний стан розвитку фізіології людини та тварин. 

Розглянути як загальні принципи функціонування живого організму так і 

особливості функціонування окремих його структурно-функціональних 

одиниць; 

- показати особливості взаємодії органів та систем в залежності від змін 

ендогенного чи екзогенного середовища; 

- ознайомити студентів із сучасними методами дослідження фізіологічних 

функцій та навчити застосовувати деякі з них на практиці, що є фундаментом 

для формування навичок функціональної діагностики. Навчити студентів 
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адекватно оцінювати функціональні можливості здорової людини для розробки 

раціональних принципів професійного відбору.  

 

Програма навчальної дисципліни  

«Фізіологія людини та тварин» 

Тема 1. Загальні закономірності функціонування нервової системи, 

нейрон, синапс, гальмівні та збудливі нейромедіатори.  

Тема 2. Соматична нервова система, основні центри головного та 

спинного мозку.  

Тема 3. Гальмування, збудження, їх властивості, домінанта, тонус 

нервового центру. Фізіологія ЦНС. Збудливі та гальмівні нейромедіатори. 

Тонус нервового центру. Домінанта. Рефлекторне кільце та тимчасові нервові 

зв'язки.  

Тема 4. Вегетативна нервова система (пара-, метасимпатична). 

Тема 5. Сенсорні системи, аналізатори. Мелано- та хеморецептори, зір, 

нюх, слух.  

Тема 6. Вища нервова діяльність. Безумовні рефлекси та інстинкти. 

Умовні рефлекси та динамічний стереотип. Гальмування умовних рефлексів. 

Півкулі мозку людини та мавп. Асиметрія мозку. Електроенцефалограма. 

Тема 7. Імунна система.  

Тема 8. Ендокринна система, центральні органи. Ендокринна система, 

периферичні органи.  

Тема 9. Фізіологія серця, регуляція, автоматія, цикл. ЕКГ, тони. Патології 

серця, інфаркт міокарду. 

Тема 10. Кровообіг, регуляція судинного тонусу. Пульс. Атерогенез. 

Гіпертонія. 

Тема 11. Функції та склад крові. Гемопоез. Плазма крові. 

КОР.Тромбоцити, зсідання крові. Лейкоцитарна формула та її зміщення. 

Еритроцити, газообмін. 

Тема 12. Дихання. Фізіологія легень. 

Тема 13. Фізіологія виділення. Нирки та сеча. Шкіра. 

Тема 14. Фізіологія травлення та травного тракту. 

 

IV. Анатомія людини 

Мета дисципліни: вивчити структурно-функціональні особливості 

організму людини, його органів та систем; розглянути організм, як єдине ціле, 

нерозривно пов’язане із зовнішнім середовищем, вивчити взаємодії форми і 

функції в філогенетичному та онтогенетичному аспектах. 

Завдання: 

- вивчити будову тіла людини, його складових – систем, органів та тканин, 

на основі сучасних досягнень макро- та мікро анатомії, фізіології, біології; 

- в процесі вивчення анатомії людини розглянути індивідуальні, статеві та 

вікові особливості організму, включаючи пренатальний розвиток органів 

(органогенез); анатомо-топографічні взаємовідносини органів, їх рентген 

анатомію, показати варіанти мінливості органів; 
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- під час вивчення анатомії органів, систем органів та апаратів прищепити 

студентам системний підхід до розуміння будови організму в цілому, всебічно 

розкрити взаємозв’язок та взаємозалежність окремих частин організму; 

- виробити у студентів наукове уявлення про взаємозалежність та єдність 

структури і функції органів людини, їх мінливості в процесі філогенезу та 

онтогенезу; 

- показати взаємозв’язок організму в цілому з мінливими умовами 

середовища, вплив праці та соціальних умов на розвиток і будову організму, 

значення праці як одного з вирішальних факторів антропогенезу.  

- сформувати знання про структурно-функціональні особливості організму; 

- формувати науково-матеріалістичний світогляд студентів; 

- засвоїти валеологічні та гігієнічні основи; 

- сприяти організації самостійної роботи; 

- розвинути уміння працювати на лабораторних заняттях. 

 

Програма навчальної дисципліни 

«Анатомія людини» 

Тема 1. Апарат руху. Загальні дані про будову апарату руху (активна та 

пасивна частини). Кісткова система (Остеологія). Загальний огляд скелету. 

Функції скелету (механічні, біологічні). Розвиток скелету (філогенез, 

онтогенез). Види кісток та їх відмінності, зв'язок будови та функцій. Загальний 

огляд хімічного складу та фізичних властивостей. Будова кісток. Вплив 

внутрішніх та зовнішніх факторів на ріст та розвиток кісток. Вікові 

особливості. 

Тема 2. М'язова система (міологія). Загальна характеристика, значення та 

класифікація м'язових тканин. Морфологічні основи скорочення м'язових 

волокон. Загальна будова м'язів та допоміжного апарату (фасції,сумки, 

футляри, канали). Онтогенез м'язів. Класифікація м'язів (за розвитком, формою, 

направленням волокон, відношенням до суглобів, функцією, положенням). 

Вікові, статеві та індивідуальні мінливості скелетної мускулатури. 

Тема 3. Система органів травлення. Загальний огляд органів травної 

системи (загальний план будови трубчастих, полих, паренхіматозних органів). 

Ротова порожнина (будова, загальні функції, кровопостачання, лімфовідтік, 

іннервація).Глотка (будова, загальні функції, топографія, кровопостачання, 

лімфовідтік, іннервація). Стравохід (топографія, будова, загальні функції, 

кровопостачання, лімфовідтік, іннервація).Шлунок (топографія, будова, 

загальні функції, кровопостачання, лімфовідтік, іннервація). Тонкий кишечник 

(топографія, відділи, будова, загальні функції, кровопостачання, лімфовідтік, 

іннервація). Печінка (топографія, будова, загальні функції, кровопостачання, 

лімфовідтік, іннервація). Підшлункова залоза (топографія, будова, загальні 

функції, кровопостачання, лімфовідтік, іннервація).  

Товстий кишечник (топографія, будова, загальні функції, кровопостачання, 

лімфовідтік, іннервація). Пряма кишка (топографія, будова, загальні функції, 

кровопостачання, лімфовідтік, іннервація). Очеревина (топографія, будова, 

загальні функції, кровопостачання, лімфовідтік, іннервація). 
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Тема 4. Система органів дихання. Загальна характеристика, значення, 

класифікація. Вікові, статеві, індивідуальні мінливості органів дихання. 

Порожнина носу (топографія, будова, загальні функції, кровопостачання, 

лімфовідтік, іннервація).Гортань (топографія, будова, загальні функції, 

кровопостачання, лімфовідтік, іннервація).Трахея і бронхи (топографія, будова, 

загальні функції, кровопостачання, лімфовідтік, іннервація). Легені 

(топографія, будова, загальні функції, кровопостачання, лімфовідтік, 

іннервація). Плевра (топографія, будова, загальні функції, кровопостачання, 

лімфовідтік, іннервація). 

Тема 5. Сечостатевий апарат. Загальна характеристика, значення, 

класифікація. Вікові, статеві, індивідуальні мінливості сечостатевого апарату. 

Сечові органи. Нирки, сечоводи, сечовий міхур, сечівник. Топографія, будова, 

загальні функції, кровопостачання, лімфовідтік, іннервація. 

Тема 6. Органи апарату внутрішньої секреції. Загальна характеристика, 

значення, класифікація. Шишкоподібне тіло (епіфіз), гіпофіз (будова, 

топографія, функції). Щитовидна залоза, білящитовидні (паращитовидні) 

залози, виличкова залоза (тимус). Будова, топографія, функції, 

кровопостачання, лімфовідтік, іннервація. Наднирники (топографія, будова, 

загальні функції, кровопостачання, лімфовідтік, іннервація). Підшлункова 

залоза (топографія, будова, загальні функції, кровопостачання, лімфовідтік, 

іннервація). Статеві залози (топографія, будова, загальні функції, 

кровопостачання, лімфовідтік, іннервація, вікові особливості). 

Тема 7. Судинна система. Кровоносна система. Загальна 

характеристика, значення, функції, розвиток, класифікація. Серце, артерії, 

капіляри, вени, лімфатичні судини. Велике та мале коло кровообігу. Будова 

стінок крупних та дрібних артерій, вен, капілярів. Кровопостачання та 

іннервація стінок судин. Венозні сплетення. Поняття про анастомози та 

колотеральне кровопостачання. Вікові особливості серцево-судинної системи. 

Серце (топографія, будова, загальні функції, кровопостачання, іннервація). 

Вікові зміни серця. 

Тема 8. Нервова система. Загальна будова нервової системи: нервова 

тканина, нерви. Рецептори. Поняття про екстерорецептори, інтерорецептори, 

пропріорецептори. Центральна нервова система. Спинний мозок (топографія, 

будова, загальні функції, кровопостачання, вікові зміни). Головний мозок 

(топографія, будова, загальні функції, кровопостачання, вікові зміни). Провідні 

шляхи головного та спинного мозку.Нерви головного мозку. Вегетативна 

нервова система (загальна будова та функції). Симпатична нервова система. 

Парасимпатична нервова система. 

Тема 9. Органи чуття. Морфофункціональна характеристика та значення 

органів чуття. Органи чуття дотику, болю та температури. Шкіра та її похідні 

(будова, функції, значення, вікові особливості, кровопостачання, іннервація). 

Орган рівноваги та слуху (топографія, будова, функціональне значення). Орган 

зору (будова, функції, значення, вікові особливості, кровопостачання, 

іннервація). Орган смаку (топографія, функціональне значення, будова, 
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провідникові шляхи та центри). Орган нюху (топографія, функціональне 

значення, будова, провідникові шляхи та центри). 

 

V. Цитологія, гістологія 

Мета дисципліни: вивчення морфології і функцій клітини; формування 

цілісного уявлення про мікроскопічну та ультраструктурну будову, 

закономірності розвитку та регенераторні властивості клітин; ознайомлення із 

сучасними досягненнями клітинної біології та формування професійного 

світогляду майбутніх вчителів-біологів. З’ясування еволюції тканин, 

становлення і розвиток їх в організмі, вивчення будови і функції клітин, тканин, 

органів і міжклітинної речовини, з’ясування взаємодії клітин в межах однієї 

тканини і оточуючих тканин; ознайомлення із сучасними досягненнями 

клітинної біології та формування професійного світогляду майбутніх вчителів-

біологів. 

Завдання: 

- освоєння студентами основних теоретичних знань про клітину як основну 

елементарну одиницю будови багатоклітинних живих організмів, на рівні якої 

зберігається сукупність усіх проявів життєдіяльності;  

- формування знання про структурно-функціональні особливості організму 

людини;  

- вивчення взаємозв'язку структури і функції органел;  

- відпрацювання вмінь роботи з мікроскопом; 

- викласти теоретичні основи та методологічні особливості науки про 

тканини організму людини;  

- дати уявлення про сучасний стан розвитку гістології, про сучасні методи 

дослідження тканин людини; показати принципи класифікації основних тканин 

людини;  

- сформувати знання про системну організацію клітин, тканин та органів;  

- ознайомити студентів із сучасними методами дослідження тканин 

людини та навчити застосовувати деякі з них на практиці, що є фундаментом 

для формування навичок мікроскопічних досліджень;  

- навчити студентів методам біологічної безпеки, скарифікації, 

приготування препаратів, роботи з мікроскопічною технікою, методами 

приготування тимчасових мікропрепаратів. 

- формування професійних компетенцій студентів – майбутніх біологів, а 

саме, діяти автономно, вміти працювати з різними видами інформації, мати 

біологічну свідомість; 

- оволодіти системою знань з основних розділів цитології та біології 

індивідуального розвитку; 

- сформувати вміння застосовувати набуті знання під час роботи в 

лабораторіях різного профілю; ознайомитися з роботою в лабораторії, її 

обладнанням, методами роботи. 
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Програма навчальної дисципліни  

«Цитологія, гістологія» 

Тема 1. Порівняльні аспекти рослинної та тваринної клітини. 

Тема 2. Будова і функції клітинної мембрани. 

Тема 3. Будова і функції мітохондрій. 

Тема 4. Будова і функції ендоплазматичної сітки. 

Тема 5. Будова і функції  комплексу Гольджі. 

Тема 6. Будова і функції лізосом. 

Тема 7. Будова і функції рибосом. 

Тема 8. Будова і функції міофібрил. 

Тема 9. Будова і функції війок та джгутиків. 

Тема 10. Будова і функції мікротрубочок. 

Тема 11. Будова і функції центриолей. 

Тема 12. Будова і функції ядра клітини. 

Тема 13. Репродукція клітин. Мітоз. 

Тема 14. Хроматин, зміни його стану в різних фазах мітозу. 

Тема 15. Епітеліальні тканини (загальна характеристика). 

Тема 16. Загальна характеристика тканин внутрішнього середовища. 

Тема 17. Загальна характеристика крові та лімфи. 

Тема 18. Власно сполучні тканини. Загальна характеристика, будова та 

функції. 

Тема 19. Хрящова тканина. Загальна характеристика, будова та функції. 

Тема 20. Кісткова тканина. Загальна характеристика, будова та функції. 

Тема 21. Загальна характеристика м’язової тканини. 

Тема 22. Загальна характеристика, будова та функції нервової тканини. 

Тема 23. Виготовлення мікроскопічних препаратів. 

Тема 24. Фарбування мікроскопічних препаратів в залежності від видів 

тканин. 

 

VI. Генетика 

Мета дисципліни: оволодіння студентами основними теоретичними 

питаннями з генетики, а також набуття навичок у вирішенні практичних задач. 

Завдання. У вирішенні завдання з підвищення кваліфікації майбутніх 

спеціалістів виключної важливості набувають професійний рівень підготовки 

фахівців, ефективність використання ними у практичній роботі набутих знань. 

Систему знань про спадковість, мінливість живих організмів, їх закономірності 

і причини студенти отримують при вивченні курсу ―Генетика‖, який є однією з 

провідних дисциплін для студентів. В системі підготовки фахівців курс 

―Генетика‖ є теоретичною базою для розв’язання практичних задач по 

організації селекційної роботи, виявлення причин і способів передачі окремих 

ознак, їх комплексів, а також спадкових хвороб тощо. 
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Програма навчальної дисципліни  

«Генетика» 

Тема 1. Предмет, історія та місце генетики в системі наук. Основні розділи 

генетики та її методи. 

Тема 2. Спадковість і мінливість, їх види. Закони Менделя. 

Тема 3. Матеріальні основи спадковості. ДНК – будова і властивості. 

Природа гену. 

Тема 4. Механізми реплікації, транскрипції, трансляції. Репарація ДНК.  

Тема 5. Взаємодія алельних генів. Види домінування (повне, неповне, 

проміжне, кодомінування). 

Тема 6. Взаємодія неалельних генів та успадкування. Комплементарність, 

епістаз, полімерія. Плейотропія та множинний алелізм. 

Тема 7. Кросінговер як основа комбінативної мінливості. Хромосомна 

теорія спадковості. Генетичні карти. 

Тема 8. Біологія статі, природа, визначення та пере визначення статі. 

Балансова теорія. Зчеплене зі статтю успадкування. 

Тема 9. Виникнення, класифікація і властивості мутацій. Генні мутації. 

Тема 10. Мутації геному – поліплоїдії, гіпоплоїдії, гетероплоїдії, їхні 

властивості. Наслідки мутацій. 

Тема 11. Генотип і фенотип, генетична мінливість, адаптація. 

Предетермінація плану розвитку організму. 

Тема 12. Фактори диференціальної активності генів. Пенентрантність та 

експресивність генів. Модифікаційна мінливість.  

Тема 13. Успадкування в популяціях. Фактори генетичної динаміки 

популяцій: інбридинг, мутаційний тягар, дрейф генів. Адаптивна цінність 

генотипів та види природного відбору. Закон Харді-Вайнберга та умови його 

дії. 

Тема 14. Методи дослідження генетики людини. Вчення про раси та 

екотипи. 

Тема 15. Поняття про спадкові хвороби, летальні та напівлетальні гени. 

Проблеми та завдання медичної генетики. 

 

VІІ. Біохімія 

Мета дисципліни. Біохімія − наука про хімічний склад організмів та їхніх 

складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах. Наука 

має справу із структурою та функцією компонентів клітини та речовин 

організму, таких як білки, вуглеводи, ліпіди, нуклеїнові кислоти та інші 

біомолекули. Біохімія прагне відповідати на біологічні та біохімічні питання за 

допомогою хімічних методів. 

Завдання: 

- вивчення хімічного складу організму і структури речовин, з яких він 

складається, послідовності і взаємозв’язку реакцій хімічних перетворень, які 

характерні для живого організму і відрізняються від неживого;  

- вивчення: складових хімічних частин організмів, їх розподіл, фізико-

хімічні та біологічні властивості;  
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- вивчення шляхів перетворення певних сполук в організмах (окиснення, 

відновлення, гідролітичне і фосфоролітичне розщеплення, етерифікацію, синтез 

складних сполук з простіших тощо);  

- вивчення біохімічних процесів, що лежать в основі проявів 

життєдіяльності організмів та окремих органів (живлення, асиміляцію та 

дисиміляцію, дихання, бродіння, ріст, розмноження, спадковість, 

подразливість, рухливість тошо), а також зміни цих процесів під впливом 

різних зовнішніх умов і внутрішніх факторів, пов'язаних з видовою 

належністю, віком і статтю організмів. 

 

Програма навчальної дисципліни  

«Біохімія» 

Тема 1. Утворення живих систем і їх структурна організація. Хімічний 

склад живих організмів. Основні поняття і терміни біологічної хімії. Будова і 

функції біологічних мембран. Класифікація біологічних мембран. Шляхи і типи 

надходження речовин у живі організми. Активний і пасивний транспорт.  

Тема 2. Вуглеводи. Структура, властивості, класифікація, функції в живих 

організмах. 

Загальна характеристика вуглеводів. Поняття про біогенні моносахариди: 

тріози, тетрози, пентози, гексози, гептози. Похідні моносахаридів. Аміноцукри.  

Тема 3. Поняття про біогенні полісахариди: дисахариди, трисахариди, 

тетрасахариди. Гомополісахариди. Гетерополісахариди. Пектинові речовини. 

Специфічні полісахариди мікробів.  

Тема 4. Ліпіди. Структура, властивості, класифікація, функції в живих 

організмах. 

Загальна характеристика ліпідів. Нейтральні жири. Резервні (запасні) і 

протоплазматичні (структурні) жири. Фізичні і хімічні константи жирів.  Числа 

омилення, Рейхарда – Мейсля, йодне, кислотне. Діольні ліпіди. Стериди. Воски. 

Фосфатиди. Гліцерофосфатиди: лецитини, кефаліни, серинфосфатиди, 

ацетальфосфатиди, кардіоліпіни. Інозитфосфатиди. Сфінгозинфосфатиди: 

гліколіпіди, сульфатиди.  

Тема 5. Білки. Роль у побудові живої матерії. Методи дослідження білків: 

екстракція, фракціонування, очищення. Молекулярна маса білків та методи її 

визначення.   

Структура, властивості, класифікація, функції в живих організмах. Основні 

типи хімічних зв’язків, які приймають участь в стабілізації будови білків і їх 

структурних компонентів. Хімічний та амінокислотний склад білків.  

Амінокислотний склад білків. Гідроліз білків, його види. Методи 

визначення амінокислотного складу білків. Аналізатор амінокислот. Незамінні 

амінокислоти. Класифікація амінокислот.   

Тема 6. Будова білкової молекули. Пептиди, їх синтез поза організмом. 

Природні пептиди. Характеристика первинної структури білкової молекули, 

методи її визначення. Видова специфічність білків. Вторинна структура, її 

параметри та види. Третинна структура, її зв’язок з первинною структурою. 
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Залежність функцій білків від третинної структури. Четвертинна структура, 

поняття про субодиниці та контактні площадки. Властивості білків. 

Тема 7. Номенклатура та класифікація білків. Прості і складні білки. 

Класифікація за функціями. 

Тема 8. Нуклеїнові кислоти. Хімічний склад нуклеїнових кислот. Принцип 

комплементарності. Будова, властивості і функції нуклеїнових кислот. Поняття 

про первинну структуру ДНК. Специфічний склад ДНК, як основна 

систематична ознака. Закономірності будови ДНК еукаріот і прокаріот. Оперон. 

Будова,  властивості, функції. Вторинна і третинна структури ДНК. Способи 

спіралізації ДНК. Будова, властивості рибонуклеїнових кислот. Хімічний і 

нуклеотидний склад. Будова, властивості, функції  інформаційної РНК (іРНК). 

Будова, властивості, функції транспортної РНК (тРНК). Будова, властивості, 

функції рибосомальної РНК (рРНК). Будова, властивості  функції вірусної РНК. 

Властивості нуклеїнових кислот. Денатурація і ренатурація. Гібридизація ДНК. 

Хімічні реакції нуклеїнових кислот. Мутагени. Репарація пошкоджень ДНК. 

Тема 9. Ферменти. Ферменти, як біологічні каталізатори. Хімічна природа 

ферментів. Прості і складні ферменти. Класифікація коферментів і 

простетичних груп. Активатори і інгібітори ферментів. Активний центр 

ферментів: будова, властивості функції. Механізм дії ферментів. Кінетика 

ферментативних реакцій, одиниці активності. Ізоферменти. Активність 

ферментів і фактори, які впливають на активність ферментів. 

Методи виділення та очищення ферментів. Іммобілізація ферментів. 

Молекулярна маса, мономери та мультимери. 

Номенклатура і класифікація ферментів. Характеристика класів: 

оксидоредуктази, трансферази, гідролази, ліази, ізомерази, синтази.  

Локалізація ферментів у клітині. Використання ферментів. 

Тема 10. Вітаміни. Будова, класифікація, функції в живому організмі. 

Жиророзчинні вітаміни. Поширення і потреба. Основні представники і їх 

механізми дії. Водорозчинні вітаміни. Поширення і потреба. Вітаміноподібні 

речовини. Основні представники і механізми дії.  

Тема 11. Гормони. Загальна характеристика та механізм дії. Стартові і 

пускові гормони. Класифікація, номенклатура та фізіологічна дія гормонів. 

Гормони: гіпоталамуса, гіпофіза, епіфіза щитовидної залози, паращитовидної 

залози, навколовушної залози, вилочкової залози, підшлункової залози, 

чоловічі статеві гормони, жіночі статеві гормони. Гормони кори наднирників. 

Гормони мозкової речовини наднирників. Гормоноїди.  

Тема 12. Обмін речовин і енергії. Біологічне окислення. Окислювальне 

фосфорилування. Загальні уявлення про обмін речовин і енергії. Енергетичний 

баланс організму. Макроергічні сполуки.  

Біологічне окислення. Пероксидні теорії окислення, тканинне дихання. 

Окисно-відновна рівновага. Окисно-відновний потенціал. Ферменти і 

коферменти, які приймають участь в окисно-відновних процесах. Мікросомні 

цитохром Р450-вмісні монооксигеназні системи. Мітохондріальні цитохром Р450-

вмісні монооксигеназні системи. Метаболізм супероксид-радикала. 
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Окислювальне фосфорилування. Механізм фосфорилюючого окислення, 

гіпотези пояснення. 

Тема 13. Обмін вуглеводів. Перетравлювання та всмоктування вуглеводів. 

Проміжний обмін: цукор крові; синтез (глікогенез, гліконеогенез) і розклад 

глікогену. Анаеробне розщеплення вуглеводів: глікогеноліз, гліколіз, спиртове 

бродіння. Аеробне перетворення вуглеводів (Окислювальне 

декарбоксилювання). Цикл трикарбонових кислот (Цикл Кребса). Пентозний 

(апотомічний) цикл. Обмін піровиноградної кислоти. Співвідношення між 

аеробним і анаеробним процесами перетворення вуглеводів. Біосинтез 

дисахаридів. Кінцевий обмін. Регуляція вуглеводного обміну. Порушення 

вуглеводного обміну. 

Тема 14. Обмін ліпідів. Біологічна роль ліпідів в організмі. 

Перетравлювання та всмоктування ліпідів. Жири, їх гідроліз. Перетворення 

гліцерину в організмі.  

Проміжний обмін: ресинтез, біосинтез, ліполіз. Механізм - та -

окислення вищих жирних кислот. Обмін ацетил-КоА. Гліоксилевий цикл. 

Механізм біосинтезу вищих жирних кислот. Синтез тригліцеридів. Обмін 

холіну. Механізм біосинтезу фосфатидів.  Гліколіпіди, їх склад та будова. 

Кінцевий обмін. Регуляція ліпідного обміну. Порушення ліпідного обміну 

Тема 15. Обмін білків. Перетравлювання і всмоктування білків. Гідроліз 

білків, характеристика ферментів гідролізу. Метаболізм амінокислот. 

Перетворення амінокислот. Шляхи зв’язування аміаку в організмі. Проміжний 

обмін: біосинтез білка; біосинтез пептидів; біосинтез окремих амінокислот. 

Молекулярні механізми специфічності біосинтезу білків. Генетичний код: 

особливості генетичного коду; генна інженерія і біосинтез білка. Матричний і 

нематричний синтез білка, їх співвідношення. Роль рибосом у біосинтезі білка, 

їх будова. Етапи трансляції. Регуляція синтезу білка. Особливості проміжного 

обміну складних білків. 

Кінцевий обмін. Механізм синтезу сечовини.  Регуляція білкового обміну. 

Порушення білкового обміну. 

Тема 16. Обмін нуклеїнових кислот. Перетравлювання та всмоктування 

нуклеїнових кислот. Проміжний обмін нуклеїнових кислот: біосинтез 

нуклеїнових кислот; біосинтез пуринових нуклеотидів; біосинтез 

піримідинових нуклеотидів; матричний синтез нуклеїнових кислот; синтез 

ДНК; синтез РНК на матриці РНК; біосинтез PHK на матриці ДНК; розпад 

нуклеїнових кислот в тканинах. 

Кінцевий обмін нуклеїнових кислот. Контроль і регуляція обміну 

нуклеїнових кислот. Порушення обміну нуклеїнових кислот. 

Тема 17. Вода і обмін води. Значення і розподіл води в організмі людини і 

тварин. Обмін води. 

Тема 18. Мінеральні речовини та їх обмін. Загальна характеристика 

мінеральних речовин. Обмін мінеральних речовин. Значення і обмін деяких 

хімічних елементів. 

Тема 19. Обмін речовин як єдине ціле. Взаємозв'язок і 

взаємообумовленість реакцій обміну речовин. Взаємозв'язок обміну 
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нуклеїнових кислот із обміном інших речовин. Утворення нейтральних жирів із 

вуглеводів. Утворення вуглеводів із жирів. Утворення білків із вуглеводів. 

Єдність обміну речовин в організмі. 

Тема 20. Контроль і регуляція метаболізму. Регуляція на рівні мембрани. 

Регуляція за участю циклічного АМФ (цАМФ). Метаболітний рівень регуляції. 

Оперонний рівень регуляції. Клітинний рівень регуляції. Організменний і 

популяційний рівень регуляції. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.  

Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку 

реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням 

приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.  

Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми фахових вступних випробувань, тестові завдання, критерії 

оцінювання відповіді вступника. 

Тестові завдання складаються відповідно до Програм фахових вступних 

випробувань. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на 

офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).  

Фахове вступне випробування проводиться у строки, передбачені 

Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського.  

Розклад фахових вступних випробувань, що проводяться МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не 

пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями та формами навчання. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Абітурієнту необхідно 

для кожного завдання знайти правильну відповідь і позначити її у картці 

відповідей у рядку, який відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання 

передбачає один правильний варіант відповіді. На виконання тестового 

завдання відводиться 2 астрономічні години (120 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Вірне виконання усіх 25 тестових завдань оцінюється в 200 балів. 

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 8. 

Відсутність правильних відповідей оцінюється в 0 балів. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня 

після оголошення екзаменаційної оцінки. 
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