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ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ 

 

ВСТУП 

Біологія – наука про живу природу. Значення біології для медицини, 

сільського господарства, у житті людини. Різноманітність живих організмів і 

їх класифікація. 

 

Розділ І.  ЦАРСТВО РОСЛИНИ 

Загальна характеристика царства. Будова рослинної клітини. 

Різноманітність клітин. Життєдіяльність клітин. Тканини і органи рослин. 

Загальний план будови організму рослин. 

Водорості. Загальна характеристика водоростей. Різноманітність, 

значення в природі й житті людини. 

Вищі спорові рослини. Відділ рослини: Мохоподібні, Плауноподібні, 

Хвощеподібні, Папоротеподібні. Загальна характеристика. Різноманітність, 

значення у природі й житті людини. 

Насінні рослини. Відділ Голонасінні. Загальна характеристика, 

різноманітність, значення у природі й житті людини.  

Відділ Покритонасінні. Загальна характеристика. Вегетативні органи: 

корінь, пагін. Стебло – вісь пагона, листок – бічна частина пагона. 

Репродуктивні органи. Квітка. Різноманітність квіток. Суцвіття. Запилення, 

запліднення. Плоди і насіння. Основні функції рослинного організму. 

Життєдіяльність рослин. 

Фотосинтез. Листок – орган фотосинтезу. Дихання рослин. 

Випаровування води рослинами. Мінеральне живлення. Ґрунт і його 

значення у житті рослин. Добрива. Внутрішня будова кореня. 

Розмноження рослин. Ріст і розвиток рослин. Рухи рослин. Рослина – 

цілісний організм. 

Різноманітність покритонасінних, їх класифікація. Характеристика 

класів і окремих родин (злакові, лілійні, пасльонові, розові, хрестоцвіті, 

бобові, складноцвіті). Значення покритонасінних рослин у природі й житті 

людини. 

Розділ 2.  ЦАРСТВО ГРИБИ 

Загальна характеристика царства. Різноманітність грибів. Особливості 

будови, процеси життєдіяльності. Лишайники. Значення представників 

царства Грибів у природі й житті людини. 

 

Розділ 3.  ЦАРСТВО ДРОБ’ЯНКИ  

Загальна характеристика царства. Значення у природі й житті людини 

представників царства. 
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Розділ 4.  ЖИВІ ОРГАНІЗМИ І ДОВКІЛЛЯ 

Середовище життя організмів, його чинники. Екологічні групи рослин. 

Життєві форми. Рослинні угруповання. Охорона рослин. 

Сучасні уявлення про історичний розвиток дроб’янок, грибів, рослин. 

 

Розділ 5.  ЦАРСТВО ТВАРИНИ 

Тваринний світ – складова частина природи. Зоологія – наука про 

тварин. Методи вивчення тваринних організмів. Різноманітність тварин і їх 

класифікація.  

Будова і життєдіяльність тварин. Клітини тварин. Тканини, органи і 

системи органів тварин, їх функції. Розмноження і розвиток тварин. 

Підцарство Одноклітинні тварини. Загальна характеристика 

одноклітинних: середовища існування, особливості будови і процесів 

життєдіяльності. Різноманітність одноклітинних, їх значення в природі й 

житті людини. 

Підцарство Багатоклітинні тварини. Тип Кишковопорожнинні, або 

Жалкі. Загальна характеристика типу: середовища існування, особливості 

будови і процесів життєдіяльності. Різноманітність кишковопорожнинних, їх 

значення в природі й житті людини. 

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу: середовища існування, 

особливості будови і процесів життєдіяльності. Різноманітність плоских 

червів. 

Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви. Загальна характеристика 

типу: середовища існування, особливості будови і процесів життєдіяльності. 

Різноманітність круглих червів. 

Тип Кільчасті черви, або Кільчаки. Загальна характеристика типу: 

середовища існування, особливості будови і процесів життєдіяльності. 

Різноманітність кільчатих червів. Значення їх у природі. 

Молюски, або М’якуни. Загальна характеристика типу: середовища 

існування, особливості будови і процесів життєдіяльності. Різноманітність 

молюсків. Значення їх у природі та житті людини. 

Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу. Клас Ракоподібні. 

Загальна характеристика класу: спосіб життя, особливості будови і процесів 

життєдіяльності. Різноманітність ракоподібних. Значення у природі й житті 

людини. 

Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу: середовища 

існування, особливості зовнішньої і внутрішньої будови павукоподібних, 

процесів життєдіяльності. Різноманітність павукоподібних. Їх роль у природі 

й житті людини. 

Клас Комахи. Загальна характеристика: середовища існування, 

особливостей зовнішньої і внутрішньої будови. Процеси життєдіяльності. 

Поведінка комах. Типи розвитку комах. 

Різноманітність комах. Ряди комах з неповним перетворенням і ряди 

комах з повним перетворенням. Роль комах у природі й житті людини. 
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Тип Хордові. Загальна характеристика типу. Підтип Безчерепні. Загальні 

ознаки. Клас Головохордові. Загальна характеристика класу. 

Підтип Черепні, або Хребетні. Загальні ознаки. Надклас Риби. Клас 

Хрящові риби. Загальна характеристика класу: середовища існування, 

особливості зовнішньої і внутрішньої будови. Різноманітність хрящових риб. 

Господарське значення риб. 

Клас Кісткові риби. Загальна характеристика: середовища існування, 

особливостей зовнішньої і внутрішньої будови. Процеси життєдіяльності. 

Особливості поведінки і сезонні явища в житті риб. Турбота про нащадків. 

Зимівля. Різноманітність кісткових риб, значення у природі й житті людини. 

Охорона риб. 

Клас Земноводні. Загальна характеристика: спосіб життя, особливості 

зовнішньої і внутрішньої будови, процеси життєдіяльності. Сезонні явища в 

житті земноводних. Різноманітність земноводних. Значення їх у природі й 

житті людини. Охорона земноводних. 

Клас Плазуни. Загальна характеристика: середовища існування, 

особливостей зовнішньої і внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. 

Сезонні явища в житті плазунів. Різноманітність плазунів. Значення їх у 

природі й житті людини. Охорона плазунів. 

Клас Птахи. Загальна характеристика: середовища існування, 

особливостей зовнішньої будови. Покриви птахів та їх похідні. Внутрішня 

будова. Процеси життєдіяльності. Розмноження і розвиток птахів: шлюбна 

поведінка, влаштування гнізд. Будова яйця птахів. Птахи вивідкові та 

нагніздні. Сезонні явища в житті птахів. Осілі, кочові і перелітні птахи. 

Перельоти птахів і способи їх дослідження.  

Значення птахів у природі й житті людини. Птахівництво. Охорона 

птахів. 

Клас Ссавці. Загальна характеристика: середовища існування, зовнішня 

будова (покриви). Внутрішня будова. Процеси життєдіяльності. 

Розмноження і розвиток ссавців. Сезонні явища в житті ссавців. 

Різноманітність ссавців. Значення ссавців у природі й житті людини. 

Тваринництво. Охорона ссавців. 

Тварини і довкілля. Поняття про біоценоз, біогеоценоз, екологічну нішу, 

екологічні фактори. Форми співіснування організмів в угрупованнях. 

Роль тварин у природі й господарстві людини. Охорона тваринного 

світу. Червона книга. Природоохоронні території.  

Основні етапи історичного розвитку тваринного світу. 

 

Розділ  6.  ЛЮДИНА 
Людина в системі органічного світу. Біологічні науки, що вивчають 

людину. Методи вивчення організму людини. Поняття про здоров’я і 

хвороби людини.   

Організм людини як біологічна система. Поняття про біологічні 

системи. Клітинна будова організму людини. Хімічний склад клітини. 
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Структурна і функціональна організація клітин. Тканини, їх будова і функції. 

Органи, фізіологічні і функціональні системи. 

Регуляція функцій. Нервова регуляція. Центральна і периферична 

нервові системи, її будова і функції. Гуморальна регуляція. Залози 

внутрішньої і змішаної секреції. Гормони. 

Шкідливий вплив паління, алкоголю і наркотиків на організм людини. 

Опора і рух. Функції опорно-рухової системи. Кісткова і хрящова 

тканини. Будова скелета. М’язи, їх будова і функції. Робота м’язів. Вплив 

фізичних вправ і праці на опорно-рухову систему людини. 

Кров і кровообіг. Внутрішнє середовище організму. Функції і склад 

крові. Імунітет та його види. 

Кровообіг. Функції кровообігу. Будова та робота серця. 

Нейрогуморальна регуляція роботи серця. Судинна система, її будова. Рух 

крові по судинах. Регуляція кровообігу. Порушення діяльності серцево-

судинної системи. Способи попередження серцево-судинних захворювань. 

Лімфатична система. 

Дихання. Функції дихальної системи. Будова і функції органів дихання. 

Газообмін у легенях і тканинах. Механізм дихальних рухів і їх регуляція. 

Гігієна дихання. Шкідливий вплив паління, забрудненого повітря на органи 

дихання. Надання першої допомоги при зупинці дихання. 

Травлення. Значення травлення. Будова і функції органів травлення. 

Методи дослідження органів травлення. Порушення травлення. Хвороби 

шлунково-кишкового тракту. Обмін речовин і енергії. Значення обміну 

речовин і енергії. Обмін органічних речовин, води і мінеральних речовин. 

Вітаміни. Регуляція обміну речовин. Харчування і здоров’я. Фізіологічні 

основи раціонального харчування.  

Виділення. Значення виділення. Будова і функції органів виділення. 

Порушення діяльності нирок. Профілактика захворювань органів виділення.  

Шкіра. Будова і функції шкіри. Роль в обміні речовин і терморегуляції. 

Фізіологічний механізм загартування. Перша допомога при ушкодженні 

шкіри. Гігієна тіла. 

Сенсорні системи. Загальна характеристика сенсорних систем. Зорова 

сенсорна система, її будова, функції. Порушення зору. Гігієна зору. Слухова 

сенсорна система, її будова і функції. Гігієна слуху. Сенсорні системи 

рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Нюхова і смакова сенсорні 

системи. 

Біологічні основи поведінки людини. Вища нервова діяльність. Методи 

дослідження вищої нервової діяльності. Безумовні й умовні рефлекси. 

Гальмування умовних рефлексів. Динамічний стереотип.  

Фізіологічні основи мовлення. Сприйняття й пам’ять. Види пам’яті. 

Емоції. Емоційні реакції і стани. 

Біосоціальна природа особистості. Свідомість. Типи темпераменту. 

Характер. Обдарованість і здібність. Вплив алкоголю, наркотиків і токсинів 

на нервову систему і поведінку людини. Сон і його значення. Гігієна сну. 
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Розмноження та індивідуальний розвиток людини. Система органів 

розмноження. 

Генетичне визначення статі. Запліднення, ембріональний розвиток, 

гігієна вагітної жінки. Постембріональний розвиток. Статеве дозрівання, 

гігієна статевих органів. Віковий розвиток людини. Вади розвитку. 

Вид Людина розумна – Homo sapiens. Походження людини. Рушійні 

сили антропогенезу. Еволюція людини. Раси, нації, народності. 

Екологія людини. Екологічні фактори. Вплив кліматичних факторів на 

організм людини. Біологічні ритми. Антропогенний фактор і його вплив на 

організм людини. Адаптація людини до дії екологічних факторів. 

Демографічні проблеми в Україні. 

 

Розділ 7.  УНІВЕРСАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ 
Основні властивості організмів. Короткий нарис історії розвитку 

біології. Видатні вчені-біологи України. Методи біологічних досліджень. 

Рівні організації живої матерії. 

Єдність хімічного складу організмів. Елементний склад живих 

організмів. Неорганічні сполуки: вода і мінеральні солі. Органічні сполуки: 

малі органічні молекули (моносахариди, амінокислоти, нуклеотиди, ліпіди); 

макромолекули (полісахариди, білки, нуклеїнові кислоти), їх будова, 

властивості, функції. 

Структурна складність і впорядкованість організмів. Історія вивчення 

клітин. Методи цитологічних досліджень. 

Клітина як цілісна система. Сучасна клітинна теорія. Будова клітин 

прокаріотів і евкаріотів. Клітинні мембрани. Поверхневий апарат клітини, 

його функції. 

Цитоплазма, її компоненти. Цитозоль, рибосоми. Біосинтез білка. 

Цитоскелет, клітинний центр. Одномембранні органели. Двомембранні 

організми: мітохондрії і пластиди. Фотосинтез. Дихання. Хемосинтез. 

Ядро та його компоненти. Будова та функції ядра. Каріотип. Клітинний 

цикл. Мітоз. 

Пластичний і енергетичний обмін речовин у клітині. Організми. 

Неклітинні форми життя. Одноклітинні організми, явище колоніальності. 

Багатоклітинні організми: гриби, рослини, тварини. Регуляція їх функцій. 

Спадковість і мінливість організмів. Основні поняття генетики. Методи 

генетичних досліджень. Закономірності спадковості. Закони Г.Менделя, їх 

статистичний характер і цитологічні основи. 

Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Позаядерна 

спадковість. Взаємодія генів. 

Закономірності мінливості. Комбінаторна мінливість. Мутаційна 

мінливість.  

Основні положення мутаційної теорії. Закон гомологічних рядів 

спадкової мінливості. Модифікаційна мінливість. 
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Генотип як цілісна система. Основні закономірності функціонування 

генів у прокаріотів і евкаріотів. Роль генотипу і середовища у формуванні 

фенотипу. Генетичні основи селекції організмів. Досягнення селекції рослин 

і тварин в Україні. Основні напрями сучасної біотехнології. 

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Нестатеве 

розмноження організмів. Статеве розмноження організмів. Будова і 

утворення статевих клітин. Запліднення. Періоди онтогенезу в 

багатоклітинних організмів: ембріональний і постембріональний розвиток. 

Біогенетичний закон. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища 

на розвиток організму. Життєвий цикл у рослин і тварин. 

 

Розділ 8.  НАДОРГАНІЗМОВІ СИСТЕМИ 
Вид. Екологічні характеристики виду. Популяція. Структура популяції. 

Динаміка і коливання чисельності популяції. Поняття про середовище 

існування, шляхи пристосувань до нього організмів. Біологічні адаптивні 

ритми організмів. Біоценоз і його структура. 

Екосистеми. Взаємодії організмів в екосистемах. Зміни в екосистемах. 

Різноманітність природних і штучних екосистем. Колообіг речовин і потік 

енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем. 

Планетарна роль живої речовини. Біогенні міграції речовин. Загальна 

характеристика біосфери. Вплив діяльності людини на стан біосфери. 

Ноосфера. Основні екологічні проблеми сучасності, шляхи їх вирішення. 

Природоохоронне законодавство України. Міжнародне співробітництво у 

справі охорони природи. 

 

Розділ 9. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ 
Основи еволюційного вчення. Розвиток еволюційних поглядів. 

Мікроеволюція. Фактори еволюційного процесу. Природний добір. Адаптації 

як результат еволюційного процесу. Видоутворення. Типи видоутворення.  

Макроеволюційний процес. Основні напрями еволюції. Закони 

еволюційного процесу. Принципи молекулярної еволюції. Сучасні погляди 

на проблему еволюції. 

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу. Система 

органічного світу як відображення його історичного розвитку.  

Гіпотези виникнення життя на Землі. Еволюція прокаріотів. 

Гіпотези виникнення евкаріотів, колоніальних і багатоклітинних 

організмів. Еволюція одно-та багатоклітинних евкаріотів. 

Формування наземних екосистем. Поява людини і її роль у біосфері. 

Еволюція неклітинних форм життя. Сучасна картина органічного світу. 

Основні властивості живих систем. Сучасний стан та перспективи 

розвитку біосфери. Можливості й перспективи застосування досягнень 

біології. 
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