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Пояснювальна записка
Програму розроблено відповідно до діючої навчальної програми з біології для базової 

освіти, яка затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 S" 804.
Завданням тестового оцінювання з біології г:

• перевірити відповідність знань та \ мінь \чиів програмним к и м о і  ам:
• виявити рівень навчальних досягнень учнів:
• оцінити ступень підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних окладів

до подальшого навчання у закладах фахової передвічної освіти.
Складниками змісту шкільного предмета «Біологія» с: реальні об'єкти і пронеси живої 

природи: теоретичні знання про них: загальнонавча.іьні і спеціальні вміння, способи ця.іьіюс 11
Перелік обов'язкових для вивчення об'єктів і процесів природи зафіксований е 

навчальних темах програми. Учні мають їх спостерігати й відкривати для себе, включаючись є 
діяльність, що має на меті дослідження структури, властивостей, взаємозв'язків. У результаті 
навчання школярі здобувають емпіричні знання, які збагачуються теоретичними знаннями про 
ці об'єкти та процеси природи.

Зміст навчального матеріалу в темах програми сформульований стисло.
Провідними змістовими елементами навчального предмета t біологічні ідеї іі теоретичні 

узагальнення, що становлять важливе компоненту загальнолюдської культури: рівні організації 
живої природи, зв'язок будови і функцій організмів, історичний розвиток органічного світе, 
різноманітність організмів, екологічні закономірності, цілісність і саеюрсгеляпіи живих систем, 
зв’язок живих систем і неживої природи, зв'язок людини і природи, (.тректерепання 
навчального матеріалу навколо цих біологічних ідей утворює сірижснь навчальною нрсдетеїа. 
що сприяє об'єднанню окремих знань е систеен. забезпечу! їх інгсі рацію і іим самим по ісі шеі 
розуміння учнями навчального матеріале, зніеіає необхідність запам'ятовування великого 
обсягу знань, сприяє розвитку теоретичного мислення.

У конструюванні змісте біологічної о с в і т  викорисіагп сис тсепіо-с і р\к і \ рііиіі 
функціональний підходи. Це дає можливість більше уваги приділити вивченню процесів 
життєдіяльності організмів, скоротивши морфологічні й анатомічні відомості про них. Разом і 
тим. застосування функціонального підходу забезпечує формування уявлення про організм як 
цілісну систему, орієнтує учнів на здоровий спосіб життя.

Відповідно до навчальної програми з біології в К4 «Одеське обласне базове еіедичпе 
училище» створені тестові завдання для визначення рівня якості знань абітуріїїпів в ході 
вступних випробувань в 2020 році.

ЗМІСТ дисципліни
- J

Зміст навчального матеріалу
....................  ................ - -........ j-
Вступ. Біологія — наука про
життя. Основні властивості
живого. Науки, що вивчають і
життя.
Різноманітність життя (на 
прикладах представників
основних груп живої природи). 
Поняття про віруси.
Методи біологічних досліджень 
організмів.

Тема. Клітина
Клітина — одиниця живого.

Державні вимін п до рівна і:п альпоосві і пьої 
міді о і (німі \ чиів

Вступі пік:
розрізни/ об ( кіп живої природи:
практикує еіетод спостереження біо.іоі гтнпх об з кпи
оперує термінами: біо.іоі ія. епос і ереженпх. експерпеилп
тни вас. оеновні властивості живого (ріст. ро «множення. в sat е.ю.пя
із зовнішнім середовищем):
наводить приклади: основних треті організмів (бактерії, рослини.
тварини, гриби): методів біологічних досліджень організмів
(спостереження, опис, порівняння, експеримент) біологія.
с 11 остереже II н я. експеримент
усвідомлю< взаємозв'язки еііж обі ктаеіи природи
родить висновки про пізнаванність природи
оцінки значення: біологічних знань у практичній діяльності 
людини (медицині, сільському господарстві, е справі охорони 
природи тощо)
Вступник:
оперує термінами: ктітнна. клітина еісеїбрапа. к.піпнн.т «.: нн-.і.



Збільшувальні прилади (лупа, 
мікроскопи). Історія вивчення 
клітини.
Загальний план будови клітини. 
Будова рослинної і тваринної 
клітини.
Основні властивості клітини 
(ріст, поділ, обмін з навколишнім 
середовищем).
Основні положення клітинної 
теорії.

Тема. Одноклітинні організми. 
Перехід до багатоклітинності.
Бактерії — найменші 
одноклітинні організми.
Одноклітинні організми (на 
прикладі хламідомонади, 
представників діатомових 
водоростей, евглени, амеби, 
інфузорії).
Приклади представників 
одноклітинних Паразитичні 
одноклітинні організми. 
Середовища існування 
одноклітинних організмів. їхні 
процеси життєдіяльності, 
особливості будови, роль у 
природі та житті людини. 
Колоніальні організми, перехід 
до багатоклітинності (губки, 
ульва).

Тема. Рослини.
Рослина живий організм. 
Фотосинтез як характерна 
особливість рослин, живлення, 
дихання.рухи рослин.
Будова рослини. Тканини 
рослин. Органи рослин.
Корінь, пагін: будова та основні 
функції.
Різноманітність і видозміни 
вегетативних органів.__

цитоплазма, ядро, пластиди, мітохондрії. вакуо ія 
па пінт : основні елемеїі і п скі і юного м і крос копа, ос і юнії і 
властивості клітини: рісг. йоді і. обмін з навколишнім 
середовищем:
наводить приклади: складових час пін к л іт и н  ік їм ніша 
мембрана, клітинна стінка, ци гої їла їм а. ядро, органе ш п. кіс гили 
мітохондрії. вакс о. ія ):
порішиш: рослинну і тваринну к і і піну

розпізнає. на моделях, фотографіях рослинну і і ка рипну к л іт к и  іа 
їхні складові частини: на мікропрепаратах рослинних клітин їхні 
складові:
уміє налашту вати шкільний оптичний мікроскоп та отримані чітке 
зображення мікроскопічного об'єкта:
робить висновок клітина бу ла відкрита завдяки винаходу 
мікроскопа; організми мають клітинну будову : 
клітини рослин і тварин мають спільні та відмінні риси будови: 
усвібомлнх  можливість глибшої о дослідження будови клітини за 
допомогою сучасних приладів (едек грошині мікроскоп) іл методі в 
досліджень:
оцінюі внесок у ЧСІІІІХ у рош иїок і 11.111 ь про К IІ І і І ід у . 
обірунтовуї судження клітин.і ці іісш ііі tм>'< к : живо* 1 грпро іп

І---------- -------
і Вступник::
І оперує термінами: бактерії, одиок.іі і інші організми, колоша, іьпі 

орі аііізмн. баї аюкді і піші орі ані '.ми
називні: середовища ієну вашої о шок.іі пінних орі am опи ,<•,< ін< 
б а кте р і а.л ь 11 ої к. ті ті 11111:
наводить приклади: одноклітинних, колоніальних та багатоклітин
них організмів без тканин: 
мчи: особливості будови одноклітинних:
розуміс: процеси життєдіяльності (живлення, дихання, подразли
вість. розмноження, рух)
ромі інше (па моделях і фотографіях) одпоклі і піні і орі нііізми 11 \ 
числа вивчених):
опису! середовниіа і сну ванн я і а б\ тон\ одпоклі піп них орі а вимін 

і ( на прпк.іаді вивчених): процеси жіи м пя іьпосгі однок н іш ш ю  
! організмів:
! порівняй ні вказаними атаками  будову і ісреіьд п я. и і і пм п,
І пості одпоклі пінних організмів і на прикладі Вивчених і. 

застосовує знання для профі іактнки і и t j і с к ц і і і п 11 х !,і 
паразитарних захворювань: про процеси жп і н дія іі.іьч : і 
одноклітинних у побу п.
оцінює: роль однок.пі інших орі ані '.мів в екчч ік і емах. 
усвідомлюї: небезпеку інфекційних іа наради і арі п їх іалворювлпі, 
робить висновок: клітини можу ть бути самостійними організмами 
висловлює судження: про пристосувальне значення переходу до 
багатоклітинності
Вступник:
оперуї термінами: рослини, вегетативні органи рослішії і корінь, 
стебло, листок, бру нька), статеве розмноження рослин, нестатеве 
розмноження рослин, фотосинтез, живлення рослин, квітка, 
су цві пя. запилення, запліднення, пасі піша, плід 
називні основні процеси життєдіяльності рос іипп (рісі. живлення, 
фотосинтез, дихання, транспорт речовин і: хлюпи та речовини 
необхідні для жити діяльності рос шн: хмови. ні яких ні цї\ в.к и .а  
фотосинтез: форми розмноження рос шн і евгене. нестатеве’

І наводить приклади ткапіпі. орі ,шін рос шн. способів 11111 ісппя.
способів розмноження рос пін: р\ хів рос пін: рос тіш \ нило .мінами 

І кореня, рослин з видозмінами паї она і а ііоі о час і ієн. рос піп ••



І\)і.мнижсипя рослин: стаїеве та 
носі атеве. Вегета пінне 
розмноження рослин.
Кні гка. Суцвіття. Запилення.
Сні  і і л неї  111 я

І і Лі М 1111.1 і 1.11.1 (посопи
і юнтирсння

Гема, і ’ і п ій м а н і і ніс і ь рос.мні.

Сіїч^оиіі класифікації рослин (та 
середовищем існу ванни.
О уД О ВО Ю . р о З М Н О Ж е Н Н Я М .  І'ОІЦО).

Водорості (зелені. пері, червоні). 
Мохи,

І Іанороїі. хвоїні, плауни.
І олонасінні.
1 Іокрптопасінні (Квіткові).

і кологічні і р\ т і  рослин і sa
а. , юна нним і. 1 V. ні і ла. ви пі.

о : ієн.і і у [НІ)

/і\ 11 і ІЄНІ форми рослин.
І’ос п ін н і у гру повання 
Значення рос пін ии існ\ канни 
жн ми на планет і Сміли 
іілаченпя рослий лли людніш

різними тинами су цві ть, різними типами плодів, різними способами 
поширення плодів і насінин; 
пояснює: запилення та запліднення;
характеризує: будову кореня, стебла, листка у зв'язку з функціями; 
брміькх як зачаток пагона: квітку як орган насіннєвого розмноження
рослин
описує ріс! і розви ток рослинного організму (розвиток рослини з

! насінини):
рпіпіїпає. клі тини, тканини та органи рослини; цибулину, 

і кореневище, бульбу картоплі як видозмінені підземні пагони;
порівняй ні вказаними тичками процеси фотосинтезу та дихання;

1 статеве П нестатеве розмноження: 
установлю! біологічне значення видозмін вегетативних органів (на 
прикладах); біологічне значення суцві ть, плодів; 
а типу є: значення фотосинтезу, живлення, дихання, випаровування 
води в житті рослин:
практикує дослідження будови органів рослини; досліди, що 
підтверджують основні пронеси життєдіяльності рослин; 
уміє розмножувати рослини: пророщу вати насінини; фіксувати 
результат дослідів і досліджень: моделювати біологічні об'єкти та 
процеси/
застосовує знання: для догляду за рослинами 

; усвідомлю! росліша цілісний організм;
! оціню! значення фотосинтезу:
і висловлює судження ■ видозміни органів рослин, різні способи 

запилення, поширення плодів мають пристосувальний характер 
робить висновок про фотосинтез як характерну особливість

і рослин __________________________ _
Вступник':

і оперу! термінами: рослинні угруповання, водорості, мохи, 
папороті, голонасінні, покритонасінні. Червона книга України 
напише: середовища існування водоростей, мохів, хвощів, плаунів, 
папоротей, голонасінних і покритонасінних рослин; групи рослин, 
які розмножу ються спорами та насінням: основні життєві форми 
рослин: основні екологічні групи рослин; основні типи рослинних 
у гру повань; рідкісні рослини своєї місцевості;
наводить приклади водоростей; мохів, хвощів, плаунів, папоротей; 
голонасінних і покритонасінних рослин; рослин різних екологічних 
груп: рослин різних життєвих форм: панівних рослин різних 
рослинних угру повань: лісів, степів, лук. боліт: пристосувань 
рослин до середовища існування:
роїумі! особливості розмноження рослин спорами та насінням 
ротіІІІЧ! рослини різних гру п (водоростей, мохів, хвощів, плаунів,

; папоротей, голонасінних і покритонасінних); основні життєві форми
І рослин; рослини різних екологічних груп; основні т ипи рослинних

угруповань:
опиеуі будову тіла водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, 
і олоидсішшх (на прикладі хвойних) і покритонасінних (квіткових) 
рослин: розмноження мохів, хвощів, плаунів, папоротей, 
голонасінних і покритонасінних (квіткових) рослин; 
порівнює ш вказаними ознаками рослини різних гру̂ п, життєвих 
форм тощо:
родить висновок будова, особливості життєдіяльності рослинних 
організмів -  це результат їх пристосування до умов середовища; 
оцінна значення рослин для існування жи ття на планеті Земля. 
висловлю! судження щодо: нераціонального використання 
людиною водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, 
голонасінних і покритонасінних рослин:
має переконання щодо необхідності збереження рослин та їх_____  і

і



Тема. Гриби.
Особливості живлення, 
життєдіяльності та будови 
грибів: грибна клітина, 
грибниця, плодове тіло. 
Розмноження та поширення 
грибів.
Групи грибів: симбіотичні 
мікоризоутворюючі шапинкові 
гриби; лишайники; 
сапротрофні — цвільові гриби, 
дріжджі; паразитичні (на 
прикладі трутовиків і збудників 
мікозів людини).
Значення грибів у природі та 
житті людини.

Тема. Вступ.
Основні відмінності тварин від 
рослин та грибів. Особливості ' 
живлення тварин.
Будова тварин: клітини, 
тканини, органи та системи 
органів.

Тема. Різноманітність тварин.
Розглядаються особливості 
будови, способу життя, 
різноманітність, роль у природі 
та значення в житті людини 
тварин зазначених груп]. 
Способи класифікації тварин (за 
середовищем існування, 
способом пересування, способом 
життя тощо).
Кишковопорожнинні. Кільчасті 
черви. Членистоногі:
Ракоподібні,
Павукоподібні. Комахи. 
Молюски.
Паразитичні безхребетні 
тварини.
Риби. Амфібії. Рептилії. Птахи.

vгрупувань 
Вступник:
оперує термінами: гриби, лишайники
називне: найпоширеніші види грибів своєї місцевості: ознаки 
грибної клітини; спільні та відмінні риси в будові клітин грибів, 
рослин і тварин; основні гру пи грибів за їх способом живлення: 
способи розмноження та поширення грибів; гру пи лишайників 
(накипні, листу ваз і, кущисті);
наводить приклади: їс іівних га о гру йнпх грибів свого краю: 
співіснування грибів з рослинами:
характеризує: особливості живлення грибів: будову грибниці, 
плодового тіла: будову лишайників
порівнює за визначними ознаками грибні рис.шип, цвілеві їм 
шапинкові гриби:
пояснює взаємозв'язок ірибів і кінних рос пін: спікісну илчня і ріюш. 
і водоростей у лишайниках: ролі, і рипів у природі: значення 
штучного вирощування грибів;
розпізнає їстівні і а отруйні гриби сиоії місцевості: лнніаііішкн. 
аналізує використання людиною грибів і лишайників: 
уміє відрізняти отруйні гриби (на прикладах видів свої і місцевоспі 
застосовує знання для зберігання проду ктів харчування: 
профілактики захворювань, що спричинюються грибами: 
оцінює значення грибів і лишайників у біосфері та житті людини: 
усвідєзмлює небезпеку захворювань, що спричинюються грибами 
небезпеку отруєння грибами, які виросли в різних екологічних 
умовах зростання 
Вступник:
оперує термінами: тварини, автотрофний організм, гетеротрофний 
організм
називає: середовища існу вання тварин: прояви кпго липі.hoc'1 
тварин: ознаки і варкішої кминнії. 1 кминнії і варіш. орі ліні с не ісми 
орі анів та їхні ф\ нкції:
пояснює: відмішіос і і і варті від рос пін іа ірнбіи 
ро з пізнає: клітини, тканини, орі ліні, сис темп органів тварин: 
описує: будову тіла тварин, використовуючи pity.і.їли. му іятг км їм • 
п ре па раті і. кол е к 11 і ї :
характеризує: тиші живлення литої рофний та і егеротрофниіі. 
порівнює: клітини тварин, рослин, грибів
висловлює судження: щодо значення знань про тварин у природі та
житті .людини______________________ ______
Вступник:
оперує термінами: вид. безхребетні, хордові
називає: середовища існування та способи життя тварин:
особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених
груп серед інших організмів: рідкісні види тварин України та свого
краю:
ниєзєїдить приклада: тварин зазначених треті: видів тварин, 
поширених в Україні і а своїй місцевеє и ви ви і варінг иігм 
паразитами нодшпі та переносниками збудників хворо*• 
розпізнає': т варин на зображеннях, у колекція х і ну прикладі 
зазначених у змісті груп тварині:
хєірактеризує: пристосу вання тварин дожиття у воді: 
пристосування тварин до життя на суходолі: нристосе вання тварин 
до життя у ірунті: нристосе вання тварин до по іьоіу: 
приетосу вання тварин то паразит шитої о способе жн і гя і на 
прикладі паразитичних червів та членистоногих); 
установлює зв'язок між будовою тварин і способом жит ія: 
висловлює судження: щодо різноманіт ності тварин. їх ролі у 
природі та значення в житті людніш: щодо значення знань про



Гема. Процеси жиги .пильності 
і парші.
Живлення і травлення.
Ос о б швості обміну речовин 
і стеротрофного організму.
і'і іиоміНіІ т іє  ї+. і ранті\ t не ісм.
( (нх.ітні і а і анянпин \ і нарнп 
( >рі лііі іпхапня. і\ 
рі нюмапі і ніс 11,. Значення 
процесів дихання.
І рапсітр і ремонті \ і варим.
! Іечамкнена і а замкнена 
кровоносні епетемп Кров. її 
v ІС II О В111 (11 _\ II К ц І ї .
Наділення, його значення для 
оріанічму. Органи виділення 
тварин.
Опора і р\ \. Ні іди скелета. 
Значення опорно-рухової 
сне темп. Два і піні спмстрії як 
відображення способу жш ія. 
Способи пересування гварин.
І Іокрпвп гіда тварин. їх 
річиомані і ніс і в та f|j\ 11 к ції.
(Грі анн чу і і я. їх іначепня.
І Іервова сис іема. її' чначення. 
ро їви і ок у річних і парнії 
І’о іміїоження іа Гич о чначення.
<1>і ірмп ро імпожспни і варті.
( і а і сні к. іі і инп іа запліднення. 
І\> їви і ок і варті ( і 
пере творенням та без 
пере творе пня). І Іеріодп та 
трпваліе і ь жп гтя тварин.
І сма. Поведінка і варті.  
Поведінка гварин. метоли її 
вивчення.
Нролжеиа і набута поведінка. 
Способи орієнтування тварин. 
Хоміні. Міграції тварин.
Фі 'ріпі новелі 11 мі і карнії:
.в>с ндшщькл. харчова, чахпена. 

і і н Ш'Чііа. рспроду. к і іівна 
■ лоїпу к парі перів, ба і ьківеька 
новел піка і а г\ рбп і а про 
івччмс і їв 11. і ери тріад і.на. 
eonia.ii.ua. і шш уі ру тікань 
’ варт, сі І\. . іорепцем. іірархія 
у і руш. Кому нікація і варим. 
Цикорнетання тваринами 
чнарядьпраці І■ лемептарна 
рочу мова д.я.іьніс і ь. і .полюція 
поведінки тварин. її

міо іопчні особливості парашпічних безхребетних тварин для 
попередження зараження ними;
виявляє: ціннісне ставлення до гварин та власного здоров'я; 
робить «шпонок особливості будови організму тварин с 
результатом пристосування до характерного для них способу 
життя 
Не тушінь:

опери термінами: живлення, дихання, транспорт речовин, 
виділення, рух. подразливість, розмноження, ріст, розвиток 
попише процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання й 
іачообміп. ірапепорі речовин, виділення, ру х. подразливість, 
розмноження. ріст і розви ток; органи травлення, дихання 
11 ачообміну ). кровообігу, впдідепня; основні функції крові та типи 
кровоносних сис тем: види скелета; типи симетрії тіла; органи чуття; 
форми розмноження: статеві клітини; типи розвитку; 
пояснює: чначення живлення, дихання, газообміну, транспорту 
речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи 
та органів чуття для організму

розрізиж (по зображеннях): епетемп органів тварин; тини симетрії 
т іла тварин; типи кровоносної системи; типи розвитку тварин;

характеризує: різномані тність травних систем тварин: транспорт 
речовин у тварин різних гру п; радіальну та двобічну симетрії тіла; 
способи пересування і варті: різноманітність покривів тіла тварин; 
особливост і нервової сис теми та органів чуття в різних груп тварин; 
форми розмноження, запліднення тварин; прямий та непрямий 
розвиток:
порівнює: органи та системи органів в різних груп тварин; прояви

і жпт гєдіяльності у річних і рун тварин (живлення, травлення, 
дихання, виділення):
робить висновок: у складнення будови організму тварин пов'язане з 
улоскоті,іенням і розширенням функцій; 
обнрунтовує: взаємозв'язок між будовою органів та їхніми 

І функціями

Не тушінь:
оперу/ термінами: інс тинкт, иаучіння. поведінка тварин, міграція 
називає: методи вивчення поведінки гварин; форми поведінки 
тварин;угруповання тварин;
наводить приклади: міграцій тварин; способів орієнтування 
тварин: використання тваринами знарядь праці; 
т/яетоє: зміни поведінки тварин з віком: циклічні зміни поведінки 
роїпізпаї (за описом та відеоматеріалами): форми поведінки 
тварин: шип угруповань тварин:
характеризує біолої Ічне значення вродженої та набутої поведінки: 

і форми поведінки: v
спостерігає та описує: поведінку т варин;
робить висновок про: пристосувальне значення поведінки в житті

і і вар ті:
і виявляє: ціннісне ставлення до гварин

б

4R
*



пристосувальне значення._______
Тема. Організми і середовище 
існування.
Поняття про екосистему та 
чинники середовища.
Ланцюги живлення. Кругообіг 
речовин і потік енергії в 
екосистемі.
Співіснування організмів в 
угрупованнях. Вплив людини та 
її діяльності на екосистеми. 
Екологічна етика.
Природоохоронні території. 
Червона книга України.

Вступник:
оперує термінами: екосистема, рослиноїдні тварини, хижі тварини, 
паразити, ланцюги живлення, охорона природи. Червона книга 
України
тчи вас  чинники середовища існування, гаїютіідшіклі іі піюкі ііп 
території України:
павоОить приклиои: прис юсу ванни і варті іони пил рмпнх 
чині піків середовища 11 емпера гу pit. мені і леї юс н йодні ні: фору 
співіспу вання організмів в у гру пованнях: виливу людніш на 
екосистеми
описує: передачу енергії в скоеисісмі.
характеризує: взагмодію організмів між собою та середовищем 
життя:
«изничиє: роль організмів як компонентів екосистеми 
вислов.'/нк'судженії»:- щодо взаємозв'язку між організмами в
екосистемі:
усвідомлює значення: етичного ставлення до природи та її охорони:
виявляє: ціннісне ставлення до живої природи:
оцінює: стан заповідних територій України та свого краю

Тема. Вступ.
Віосоціальна природа людини.
І Іауки. що вивчають людину. 
Методи дослідження організму 
людини.
Значення знань про людину для 
збереження її здоров'я.

Вступник:
оперує термінами: біоеоціа.льпа природа по піни 
напише: на\кп. які вивчанні, потну.
поясняй: місце людини в системі орі аімчпот сні гу: осип твоє і і 
біологічної природи людини та її соціальної суш ості; 
характеризує: методи дослідження органі :м\ по. піни 
виявляє отака біологічної :а ч Щі.іді.іюіїї -. ільт 11 поднни
Л Ю Д С ЬКИ Х  С111. I I . І К »І . І \

Тема. Організм людини як 
біологічна система.
Організм людини як біологічна 
система.
Різноманітність клітин організму 
людини. Тканини. Органи. 
Фізіологічні системи.
Поняття про механізми 
регуляції.

висловлює судження про орі ані :м людини як піп іоі і ч і їх ніс гему 
виявляє ставлення щодо значення шані, про людину їдя
збереження її здоров'я_________
Вступник:
оперує термінами: тканина, орган, система органів, мехапі іміі 
регуляції (нервова, гуморальна, імунна), нейрон, рефлекс, 
рефлекторна дута
називає: тканини, органи та фізіологічні системи організму 
людини; частини рефлекторної ду і н:
характеризує: клітинну будову організму .людини, і каїніті 
організму людини: б\ лову нейрона: шлях нервового ім ііу .лмл ію 
рефлекторній ду зі:
павоОить приклади: різновидів і канигі: органів, флзіо юі ічіио

Нервова регуляція. Нейрон. 
Рефлекс. Рефлекторна ду га.
Гуморальна регуляція. І Іоняття 
про гормони.
Імунна регуляція.

систем.
пояснює: відмінності між нервовою й г\ моральної рогу і я ц і > ю 
фізіологічних фу нкцііі організму
розпізнає органи та системи органів .людини: тини гканпн 
організму .людини (на малюнках, фотографіях. мікронрспардідх і. 
установлює взаємозв'язок між будовою тканин і викопуваними 
функціями;
порівнює та зіставляє органи й системи органів воргапі змі 
людини й інших організмах:
обгрунтовує судження, про організм людини як цілісну та відкриту 
біологічну систему:
робить висновок нервово-гуморальна рогу і я 11 і я -основа 
цілісності організму

Тема. Опора та рух.
_3начєння опорно-рухової

Вступник:
оперує термінами: скелет, кістка, хрящ. ї ї  .лівіння кігтик, м'яс

і



стге.ісхиі. її ослона іа функції.
K іс і кіі, хрящі.
п  і я. і о) лови скеле і а Тіднання 
м с і ок

< і >\ і і к: 11 і іа о\ і і 'н.і екс іе'гннх 
м'я ла і’ибога м'ячів Міома 
м'я ла.

С >сповні груші скелетних м'язі в.

посіава. і інодппамія
тішаче: частини опорно-рухової системи: відділи скелета; види 
кісшк; інші т'слнання кісток; особливості скелета людини, 
гу мовлені нрямоходінням; основні групи скелетних м’язів. 
характери ну ; функції онорно-рухової системи; тканини: кісткову, 
хрящове, посмуговану м'язову; ріст та вікові зміни складу кісток. 
поясний : значення фізичних вправ для правильного формування 
скелег\ іа м'язів: вплив способу життя на утворення і розвиток 
скелета.

І’озви і сік опорно-рухової
спсгеми людини з віком.

Падання першої допомоги при 
ушкодженнях опорно-рухової
СПС I CMII.

Профілактика порушень опорно- 
рухової системи.

I сма. Обмін речовим та 
перс і ворсини емері ії в 
орі ані гмі ліодіммі.

( ь'л іі" речоннн га перетворення 
енергії в організмі людини 
основна властивість живого. 

Харчу вання п обмін речовин, 

їжа га її  компонен ги.

Склад харчових продуктів.

’Значення компонентів харчових
II роду ктів.
Харчові іа енергетичні, потреби 
подими.

наводить приклади: статичної та динамічної роботи 
розпити (на малюнках, муляжах, фотографіях, власному 
організмі) види кісток, частини скелета, типи з'єднання кісток, 
групи скелетних м'язів. 
порівняй скелет людини і ссавців.
зиетоеовуї знання для попередження травм і захворювань опорно- 
рухової системи: надання першої допомоги при ушкодженнях 
опорно-ру хової системи.
висловлює судження про роль рухової активності для збереження 
і: іоров я: вплив фізичних вправ на розвиток скелетних м'язів 
оиіпнн важливіст ь падання першої допомоги при ушкодженнях
опорно-рухової спс геми

Не гу м ім ік :
опери термінами: обмін речовин, енергетичні потреби, вітаміни 
панівні: компоненти їжі
наводите приклади: ві ї амінів (водорозчинних і жиророзчинних) 
характеризує: склад харчових продукт ів; їжу як джерело енергії; 
обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини; харчові й 
енергетичні потреби людини
пояснює: функціональне значення для організму білків, жирів, 
вуглеводів, вітамінів, води та мінеральних речовин 
застосовує знання для обгрунтування способів збереження 
вітамінів у продуктах харчу вання: аналізу харчового раціону; 
складання харчового раціону відповідно до енергетичних витрат 
організму
вислов /те судження: щодо значення збалансованого харчування 
для нормального розвитку і збереження здоров’я: 
одірунтовуї судження: про значення білків, жирів і вуглеводів 
рослинного і тваринного походження в раціоні підлітка; 
оцінки іначепня метаболізму для нормального функціонування 
орі апі імх:

L _______________
Гема. Травлення.

родить висновок: про необхідність дот римання співвідношення
ваги і трос іл :
усвідом иш значення: внеску вчених у розвиток знань про вітаміни 
(М. І. Ленін, X. Ісйкман. К. Функ та ін.). у тому числі й українських 
(О. В. і Іалладін) * І
Вступник:

Значення травлення. Система 
орі апів гравлення.

І Іропес травлення: ковтання, 
перистальтика, всмоктування. 

Регу ляція травлення.

Харчові розлади і а їх 
кіл мої і .шия.

оперує термінами: травлення, травна система, травний тракт, 
т равні залози, фермент и, всмоктування
низинне: органи травної системи; травні залози; хвороби органів 
травлення:
характеризує: функції органів травлення; будову та функції 
зубів: процеси ковтання, травлення, всмоктування; регуляцію

І гравлення:
наводить приклади: ферментів:
пояснює: роль травних ферментів: роль печінки та підшлункової 

і залози в травленні; значення зубів у травленні; значення 
мікрофлори кишечнику: негативний вплив на травлення 
а.ікоїо.іьшіх напоїв га і тої юноку рінняу причини виникнення

х



Тема. Дихання.
Значення дихання. Система 
органів дихання.
Газообмін у легенях і тканинах. 
Дихальні рухи. 
Нейрогуморальна регуляція 
дихальних рухів.
Профілактика захворювань 
дихальної системи.

Тема. Транспорт речовин.
Внутрішнє середовище 
організму. Поняття про 
гомеостаз. Кров. її склад та' 
функції. Лімфа.
Зсідання крові. Групи крові га 
переливання крові.
Імунна система. Імунітет. 
Специфічний і неспецифічний 
імунітет. Імунізація.
Алергія. СНІД.
Система кровообігу.
Серце: будова та функції. Робота 
серця.
Будова та функції кровоносних 
судин. Рух крові.
Кровотечі.
Серцево-судинні хвороби та їх 
профілактика.

! захворювань травної сисіемп 
рони шш (на ма.зюнках, фотографіях. нуля тих): "<■ лин 
травлення; елементи зовнішньої будови зубів: 
спостерігатиі описує: дію ферментів с інші на крохмалі. 
застосовує знаная Ол я: профілактики захворювань зубів, 
профілактики захворювань органів травлення, харчових отруї пь 
висловлює судження: щодо значення знань про функції ш будову 
травної системи для збереження здоров'я;
усвідомлює значення: профілактики захворювань травної системи: 
внеску вчених у розвиток знань про травлення (І. 11. І Іавлов.
О. М. Уголєв та ін.)
Вступник:
оперує термінами: дихання, повітроносні шляхи, легені, 
газообмін, життєва ємність легень
називає: етапи дихання; органи дихання: хвороби орі анів 
дихання:
характеризує: процес у творення голосу іа звуків мови, процеси 
газообміну в легенях і тканинах: процеси вдиху та ви міху, 
життєву і мніеть легень: пеіірогу моральну рсгу ляпію [ііхадьіиїх 
рухів;
пояснює: значення дихання: ви пік навколишнього середовища на 

І дихальну систему
1 розпізнає (на малюнках, фотографіях, чу ія.чсих): ор1 ти 
j дихання:

порівнює: різницю складу пові тря, що вдихається іі ииднхаєіься: 
газообмін у легенях і тканинах:
встановлює взаємозв'язок: будови та функцій органів дихання: 
застосовує знання для: профілактики захворювань органів 
дихання
висловлнн судження: щодо значення знань про функції та будову 
дихальної системи для збереження здоров'я: 
усвідомлює: негативний вплив ку ріння на органи дихання 
Вступник:
оперує термінами: внутрішнє середовище організму (крон, лімфа, 
тканинна рідина), еритроцити, іеіїкоіппи. тромбоцити, зсі іання 
крові, групи крові, кровообіг, артеріальний тиск, імунної 
називні: склад вну трішньої о середовища: ск іад і фу нкції крові, 
лімфи: кровоносні судини: фактори, які впливають на роботу 
серцево-е\ динної системи: види імені ге ту: органи, що беруть 
участь у забезпеченні імунітету:
характеризує: плазму крові; зсідання кроні як захисну реакцію 
організму: групи крові сисіемп \  І ї (). резус-факлор: імупіп реакції 
організму: особливості будови та властивості серцевого м'яза: 
будову та роботу серця: серцевий цикл: автоматів) роботи серця: 
будову кровоносних судин: велике іі мале кола кровообігу: рух 
крові посудинах; артеріальний тиск крові: тімфообіг: 
пояснює: взаємозв'язок бу дови та функцій еритроцитів, 
лейкоцитів і тромбоцитів, кровоносних суднії, серця: значення 
лімфи, тканинної рідини: роль внутрішнього середовища в 
життєдіяльності організму людини: правила надання першої 
допомоги при кровотечах *,
розпізнає (на малюнках, фотографіях): клітини кроїм: органи 
кровообігу : елементи бутони серця: 
порівнює судове артерій, вен і капі іярів: вроджений 
(неспецифічний) і набутий і специфічний і і м \ пітут. 
розрізняє види кровотеч:
спостерігає та описує мікроскопічну будову кроні людини 
застосовує знання для профілактики серцсво-с\ліпших хвороб: 
надання иерпіої допомоги при кроно ієнах: У

У



І і'м.і. Виділення.
ІГ|)М(І|)ІІ ч. і м 111 VI.
Ні! і: ісЛпя важ. іншііі е і ап 
об vino реготні
Ілдова га функції сечовидільної 
системи.
'Захворювання нирок та їх 
профілактика.
Значення і будова шкіри.
І ерморегу ляція.
І Іерша лопомога при термічних 
пошкодженнях шкіри (опіки, 
обмороження), тепловому та 
соничномч хдарі.
З.іхнорюїсінцм Іііпри І .! ’їх 
мрофілак і ика

Тема. Зв'язок організму 
людніш із зовнішнім 
середовищем. Нервова система.
будова нервової системи.
! Ієн і ралі.па і периферична 
нервова спс ісма іюдппп.
З І і І! 111+И ІЗ мозок

1 О. І.ОНННН ми (ОК
І іоіія і і я про сома тіічпч нервову 
сік і ему і Зеї е і а і ница нервова
. ІК  і Є VI.І

І і j of і вік і П к,а іачвиріоиапь 
нервової стіс і сіні.

ум іє  вимірювати пульс;
висловлює судження: про значення сталості внутрішнього 
середовища організму людини (гомеостаз); щодо значення знань 
про функції та будову кровоносної системи для збереження 
здоров'я: про важливість імунізації населення; 

і оцінки: епідеміологічний стан захворювання на СНІД в Україні;
усвідомлює значення: внеску вчених у розвиток знань про 

j вну грішне середовище організму та кровоносну систему 
і (У. І арвей. ї ї .  Дженнер. I I. Нрліх. К. Ландштейнер, Л. Пастер та 

і 11.). в тому числі українських (І. І. Мсчников, М. М. Амосов)
Вс гуішнк:
опору: термінами: виділення, нирки, нефрои. сечоу творення, 
шкіра. гермореї у ляція
називне  органи виділення: органи та функції сечовидільної 
системи:
характеризує: будову та функції нирок; процес утворення сечі; 
регу ляцію сечовиділення; роль нирок у здійсненні водно- 
сольового обміну : чинники, що впливають на функції нирок; 
негативний вплив алкогольних напоїв на функції нирок; роль 
шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності: роль шкіри в 
регу ляції температури тіла:

пояснює: біологічне значення виділення продуктів обміну 
речовин: причини теплового й сонячного удару 
рот і пан (ті мішанках, фотографіях, муляжах): складові 
цефрому: складові шкіри: органи сечовидільної системи. 
встиповлки взаємин! 'язок: між будовою і функціями шкіри 
застосовує танки для: профілактики захворювань сечовидільної 
системи: профілактики захворювань шкіри; запобігання теплового 
й сонячного удару : надання першої допомоги в разі теплового й 

j сонячного удару
І висловлює судження: про важливість виведення кінцевих 

11 роду кзїв обміну речовин з організму людини; 
обгрунтовує судження: про значення дотримання правил догляду 
за власного шкірою для збереження здоров’я; 
оцінює: значення шкіри у пристосуванні організму до умов 
навколннінього середовища 
Вступник:
оперує термінами: нервова система, центральна нервова система, 
периферична нервова система, автономна (вегетативна) нервова 
сис тема, соматична нервова система
намічає: компонен ти центральної й периферичної нервової 
системи: функції спинного мозку, головного мозку та його 
відділів, сома і іншої нервової системи, вегетативної нервової 
системи (симпатичноїта парасимпатичної); фактори, які 
порушу іон, роботу нервової системи:
характерччує: будову іодовного мозку, спинного мозку: нервову 
регу ляцію р\ хової активнос ті людини; роль кори головного мозку 
в регуляції довільних рухів людини; роль вегетативної нервової 
снс і емп в робо і і вну і ріши і.х органів людини; 
наводить пришади: захворювань нервової системи 
розпізнає (на малюнках, муляжах, моделях): елементи будови 
спинного мозку: відділи головного мозку; 
застосовує знання для: профілактики нервових захворювань; 
дотримання режиму праці й відпочинку 
висловлює судження: щодо значення нервової системи для: 
забезпечення взаємозв'язку між органами й фізіологічними 
сис темами: узгодження фу нкцій організму зі змінами довкілля; 

усвідомлює значення: внеску вчених у розвиток знань про нервову

Ні



Тема. Зв'язок організму 
людини із зовнішнім 
середовищем. Сенсорні 
системи.

систему (1. П. ГІавлов. 1. М. Сечснов).у тому числі п українських 
(В.О. Бей)
Вступник:
оперує термінами: сенсорні системи, органи чуття, рецептори 
натане: основні сенсорні системи: складові частини аналізатора 
характеризує: особливості будови та функції зорової, сту хової

Загальна характеристика 
сенсорних систем, їхня будова. 
Зорова сенсорна система. Око. 
Гігієна зору.
Слухова сенсорна система. Вухо. 
Гігієна слуху.
Сенсорні системи смаку, нюху, 
рівноваги, руху, дотику, 
температури, болю.

сенсорних систем: сенсорні системи рівноваги, нюху, смаку, руху, 
дотику, температури, болю:
пояснює: процеси сприПнятгя: світла, кольору, простру, туку, 
запаху, смаку, рівноваги і їла
розпііпш (пи малюнках, муляжах, моделях): с ісмсшн б у д о в и  ок.і.
вуха
астапоалює взаємозв'я юк між будовою и функціями ока. вуха 
спостерігає сліпу пляму на сітківці: акомодацію ока: зміїні 
слухової чу гливос гі: температурну адап тацію рейси Торів піклрн. 
зіістосовуї іпаппя О т  юірнмліспи нра.нн і ироі|и іамики 
пору піепня зору, слу ху і а попередження іахворюнані, орі ашн зору и 
Слуху
оцінки значення сенсорних систем для забезпечення процесів 
життєдіяльності організму та зв'язку організму із зовнішнім 
середовищем

Тема. Вища нервова 
діяльність.

Вступник:
оперує термінами: безу мовний рефлекс, у мовний рефлекс.

Поняття про вищу нервову 
діяльність і її основні типи.

мислення, мова, пам'ять
називає: нервові процеси (збудження, гальмування): показники

Умовні та безумовні рефлекси. 
Інстинкти.

нервових процесів (сила, ру хливість, урівноваженість): ви ні сну : 
причини біоритмів:
нааоОить приклади: у мовних і а белу мовніїх реф іск. п, ш > ап пі

Мова. 1 Іавчання та пам'ять. 
Мислення та свідомість.

ОІОрИ 1 мій . I K U H I IN .
хириктеріпуп  особливою'і вищої нервоиої ця  і і . і н к  і і  полини:

Сон. Біоритми. інстинктивну та набу ту поведінку людини: види навчання, види 
пам'яті;
пояснює: значення дру тої сигнальної сне теми: роль кори 
головного мозку в мисленні: причини індпві чхальних 
особливостей поведінки людини
розрізняє типи вищої нервової діяльност і та властивост і 
темпераменту;
порівнює у м о в н і  и безумовні рефлекси: першу і дру гу сигнальні 
системи:
застосовує знання для дотримання правил розумової діяльнос 11 
висловлює судження про значення пам'яті для інтелектуального 
розвитку людини: щодо ролі самовиховання у формуванні 
особистості: щодо впливу соціальних факторів па формування 
особистості: про значення біоритмів і сну для поніюнинтго 
функціону влнпя організме:
усвідомлює значення: внеску вчених у розвиток знань про вишу 
нервову діяльність (1. II. 1 Іавлов. і. М. Ггченов. ().(). Ухгомськиіі 
та ін.)

Тема. Ендокринна система.
Ендокринна система. Залози 
внутрішньої та змішаної 
секреції. Профілактика 
захворювань ендокринної 
системи.

Вступник:
оперує тер мінами: ендокринна с ію  ома. гормони,>омеос іаз 
називає: залози внутрішньої та змішаної секреті: місць 
розташування ендокринних залоз в організмі іюдппп. 
характеризує: нейрогуморальну регхляцію (|)ізіологічнп.х функцій 
організму: вилив гормонів на процеси обміну в організмі:

Взаємодія регуляторних систем поясних: роль нервової системи в регуляції функцій ендокринних 
залоз: роль ендокринної системи в розвитку стресорнпх реакцій: 
значення ендокринної системи в під гриманні гомеостату п 
адаптації організму



Геми. Розмноження та 
рочки ІОК ЛЮДИНИ.
Ь\ това та функції репродуктивної 
сне і емн. Ста і сні к. іі пінії.
Чаїміднення. Менструальний 
ник.і
Н аїгпіію ь Кмбріоііадьнш'і період
р 1 і 1111 к:\ іюднтш І І.іацеїі іа, її
ф\ ІІКІНІ
11ос і ембріональний рочии і ок 
дкиннн.
Репродуктивне здоров'я

Гема. Не і мі.
Іло.юі ія як на\ ка. І Ірсдмсі 
о іо . іо і н Основні та.іч о біології 

а її місие сере і інших на\ к 
Рівні орі ані іації бюлої ічш іх 
сне гем. Основні методи 
біологічних досліджень.

іІ
Іема. Чімічннії склад к.іі піни.
Вода і а ї ї  основні фпнко-хімічні 
вдає і инос і і. Інші неорганічні 
сію .inки. Органічні молекули.

Нугдеводи та ліпіди.

застосовує литий для профілактики ґюдодефіциту в організмі та 
інших захворювань, пов'язаних із порушенням функцій
єн іокрпншіх залоз
висловлює суджений щодо значення ендокринної системи для 
повноцінного функціонування організму людини; 
робить висновок: про взаємодію регуляторних систем організму 
Вступник:
оперує термінами: ембріональний розвиток, гамети 
(сперматозоїд, яйцеклітина), запліднення, зигота, вагітність, 
плацента
називає: функції статевих залоз людини; первинні та вторинні 
статеві ознаки людини; періоди онтогенезу людини; 
характеризує: процес запліднення; розвиток зародка і плода; 
розвиток дії т и п  після народження; функції плаценти; статеве 
дозрівання; вікові періоди індивідуального розвитку людини;

І особливості підліткового віку; захворювання, що передаються 
с і а і сним шляхом;
пояснює: роль ендокринної системи в регуляції гаметогенезу, 
ов\ іяції. ваі і і нос і і. постембріонального розвитку людини; вплив 
факторів середовища га способе жи ття батьків на розвиток плода 
порівпнх б\ дов\ чоловічої та жіночої статевих клітин;

застосовує знаная для запобігання хворобам, що передаються 
статевим шляхом, та попередження ВІЛ-інфікування 
висловлює судженая про необхідніс ть збереження 
репродуктивного здоров'я молоді: про залежність розвитку дитини 
в материнському організмі від здоров'я матері, її поведінки; 
обгрунтовує судження про вплив нікотину, тютюнового диму, 
алкоголю на розвиток плода;
оцінює значення дотримання особистої гігієни юнаками та
дівчатами;
виявляє ставлення, щодо здорового способу життя як необхідної
умови народження здорової дит ини____________________________
Не і уиник:
оперу:термінами: описовий метод, експериментальний метод.
моделювання
називає: основні гале зі біології: рівні організації життя; 
наводить приклади: біологічних систем, іцо перебувають на 
різних рівнях організації;
пояснює: значення методів біологічних досліджень у пізнанні 
живої природи: зв'язок біології з іншими природничими й 
гуманітарними науками;
характеризує: методи біологічних досліджень (описовий,
експериментальний, моделювання)
практикує: методи біологічних досліджень у пізнанні окремих 
явищ живої природи (описовий, експериментальний, 
моделювання, моніторинг, статистичний ); 
аналізу: пні порівнює: біологічні системи, що перебувають на 
різних рівнях організації:
моделює створює моделі: простих біологічних систем різних 
рівнів і наприклад, спсіеми орі амін людини, угруповання тощо) 
усвідомлює: відмінніс гь спс геми від її дискретних елементів та 
іалежність функціонування системи від взаємозв'язків між 

елементами різних рівнів 
Не i n і і н і і к :
оперує термінами: полімер, білки, нуклеїнові кислоти, фермент 
називає: органічні та неорганічні речовини, що входять до складу 
організмів; складові атома (міжпредметні); типи хімічних зв'язків 
(ковалентні, йонні. водневі), гідрофобна взаємодія;

І т



Поняття про біологічні 
макромолекули -  біополімери. 
Білки, їхня структурна 
організація та основні функції. 
Ферменти, їхня роль у клітині.
Нуклеїнові кислоти. Роль 
нуклеїнових кислот як носія 
спадкової інформації.
АТФ.

Тема. Структура клітини.
Методи дослідження клітин. 
Типи мікроскопії.
Структура еукаріотичної 
клітини: клітинна мембрана, 
цитоплазма та основні клітинні 
органели.
Ядро, його структурна 
організація та функції.
Типи клітин та їхня порівняльна 
характеристика: прокаріотична 
та еукаріотична клітина, 
рослинна та тваринна клітина.

Тема. Принципи 
функціонування клітини.
Обмін речовин та енергії.
Основні шляхи розщеплення 
органічних речовин в живих 
організмах.
Клітинне дихання. Біохімічні 
механізми дихання.

описує: властивості та біологічну роль води, ліпідів, вуглеводів; 
будову, властивості та функції білків, струк ту рні рівні організації 
білків: будову й функції нуклеїнових кислот: 
наводить приклади: проду ктів, що містять білки, ліпіди та 
вуглеводи:
пояснює: необхідність зовнішніх .зжере : спер: ії л ія існування 

І біологічних систем; роль Д і Ф у жиги діяльівк 11 орі аш пив. р.о п. 
білків \ життєдіяльності організмів: ро іь му к геиижих кис вч у 
сгіадковості органі змін
розпізнає: приклади органічних речовин ед матами. 
дослідж ує/ спостерігає: приклади іії фермси і і в. 
розв'язує  елементарні вправи з молеку іярної біо.кч ії. н 
стру ктури білків та нуклеїнових кислот: 
аналізує та порівнює: стру кту рні рівні організації білків: 
властивості органічних молекул
висловлю)т а обгрунтовує судження: про спільність складу та 
різницю вмісту хімічних е.ісмен гів у живій та неживій природі: 
щодо необхідності різних продуктів харчування в раціоні людини. 
родить висновок: про необхідність вживання людиною 
різноманітних продуктів харчування: про значення моделювання r 
розумінні хімічної бу дови живих організмів:

усвідомлює значення: внеску вчених у ['■  < ч и і1 • ж 'Ч о \' 'ч 
І (І. Ф. Мішср. Ф. Крік. Дж Уогсоп. і* Франк цн а іи і. \ :ому чи 

іі у критських (О. Б. 1 Іалладін. І). її. Дліш.ісвськніі. Я. ( ) І Іарн.ц і 
Вступник:
оперує термінами: еу каріозні, прокаріоти, віруси, кзіїнпн і 
мембрана, цитоплазма, ендоіілазматмчнпіі рстнкулу м. апарат 
Гольджі. лізосомп. вакуолі, цнтоске.іет 
називні: методи дослідження клітин, е к ладові цн юи.мімн. 
основні клітинні органели та їхні функції: основні компоненти та 
фу нкції ядра:
наводить приклади: про- га еукаріотичннх організмів: рухів 
клітин і внутрішньоклітинних рухів: 
розпізнає: компоненти клітин на схемах та електронних 
мікрофотографіях:
пояснює: роль мембран у життєдіяльності клітин: вза< мозв'ячок 
клітини із зовнішнім середовищем: 
характеризує: хімічний склад клітинної мембрани 
порівнює: будову клітини прокаріотів й су каріотів: бу лову к іітіиі 
рослин, тварин, і рнбів;
спостерігає: елементи будови кдітніш на ііоспїшнх і тимчасових 
мікропрепаратах:
аналізує: взаємозв'язок між'будовою іа фу пкчиямн органе і. 
взаємозв'язок між Головою la t|i\ нкціями ядра 
застосовує тиння д. ія дока ту < днос 11 орі анічпої о сні і у. 
висловлює судження щодо ролі к іітпіпі як езсмеїєі арної 
стру кту рної одиниці живих систем:
усвідомлю) значення: внеску вчених у розвиток знані, про клітину j 
(Т. ІІІванн, VI. ІІІ.іейден. К. Гольджл та ієн)
Вступник:: *
оперує термінами: метаболізм, клітинне дихання, мі гохондрії. 
фотосинтез, пластиди, хемосинтез
називає: процеси обміне речовин та енергії, які відбуваються в 
цитоплазмі клітини: органели клітини, у яких відбувається 
дихання та фотосинтез:
наводить приклада: процесів розщеплення органічних речовин, 
що відбуваються в клітині І

І характеризує принеси ф о іо с п ш с и . к ш инної о дихання як 

і;



Фоіосшіїез: світова іа темпова
фаза Хечюсіттс і.
І,а зоні припиши! V. і н! і о і и ■ 11111 \
п р о ц е с і в  ч к . її і п н а \  і а opt а н і  змах

І ема '{бережений і а реалізацій 
сі кілкової інформації.
Геми та іеноми. Ьудова генів га 
основні компоненти геномів 
про- і а еукаріотів.
І рапекріїнція 

і Нлюнні пі і ні PI ІК 
І с п с п іч іііііі код. ілоспіітсч білка, 
і Ічлиоі і иїм ЛІ ІК: репарація 
ІЮІІІКОДЖОІІЬ Лі ІГ 
І Іолі а клітки-: к. і іп  її ги пГі цикл, 
мііоч. Мейоз. Рекомбінація Л і ІГ 
( і а . єні к.Іі І ПІНІ і а lai І. іі ЛНенНЯ.
І і а 1111 пі шві д\ а. н.ної о рочьп і кч. 
І ’озв'я з у кання е.іемен іарніїх 
вправа реплікації, гране крі 1111 іії 
га трансляції 
Тема, Закономірності 
успадкування ознак.

Класичні метоли генетичних 
лос.іижеіп,. Генотип гафсноінп. 
Алелі. Закони Менделя.

Ознака як речулі.тат вчасмодії 
генів. І Іоняття про зчеплення
І СІП в І кроєнні окер.

І сне піка еі а і і ііч  еналкчвання.
ічен.іенс зі ста!тю

Форчіи мінлнвое і і

Му і .іц ії: іззїли мч raitiii. причини 
іа наслідки м утн ій .

Спадкові захворювання .полини.
1 сне і інше коиеч.іьіування. 

Сучасні метоли молекулярної 
генеПІКИ.

Складання схем ехреіцування.

І ема. Г полю ція орі а н іч н о ї о 
с в і і \ .

Іджерел енергії для клітин;
. аналізує вплив зовнішніх факторів на протікання клітинних 
! процесів ( зокрема, чим зумовлений зеленіш колір рослин); 

порівняй процеси фоіосннтезу та хемосинтезу 
висловлює судження щодо значення процесів фотосинтезу, 
хемосіппезч. клітинної з' дихання для забезпечення енергетичних 
потреб органі змів; щодо планетарної ролі фотосинтезу;
ЗШНЮСОву< 111(1)111)1 про процеси життєдіяльності клітини для 

І мої ивації здорового способу життя: 
робить вискочок про схожість процесів обміну речовин, що 

І відбу ваюі ься в клі типах органі змів різних груп організмів; про
значення метолу моделювання у вивченні клітинних процесів_____
Вс гунник:;
оперує термінами: ген. генетичний код. ядро, хромосоми, 
рибосоми, транскрипція, трансляція, мітоз, мейоз 
начнеш: типи генів: етапи реалізації спадкової інформації: фази 
мі тозу та мейозу : періоди он тогенезу в багатоклітинних 
організмів:

і накоОшпь приклади: застосування принципу комплементарності 
, ну к.іеотпдів

характеризує: процес транскрипції; процес біосинтезу білка; 
процес реплікації ДІ ІГ: генетичний код та його значення в 
біосинтезі білків; взаємозв'язок між будовою та функціями 

І хромосом: процеси мі тозу та мейозу в еукаріотів; етапи клітинного 
. циклу: сіаїш онтогенезу в рослин і тварин;

порівнює, процеси транскрипції та реплікації; процеси мітозу та 
і мейозу

робить висновок: про ви значну роль спадкового апарату клітини

Вступник:
оперує термінами: алель, генотип, фенотип, мутація (точкова, 
хромосомна, геномна). мутаген
називає: методи генетичних досліджень; закони Менделя; форми 
мінливості; мутагенні фактори: види мутацій; зчеплення генів у 
хромосомах:
наводить прикчади: спадкової мінливості; неспадкової 
мінливості: спадкових захворювань людини;

1 пояснює: поняття: домінантний та рецесивний алелі, гомозигота, 
гетерозигота: значення генотипу й умов середовища для 
формування фенопіну
застосовує чайная для складання схем схрещування; для оцінки

І спадкових ознак у родині та планування родинщдля обгрунтування 
і  заходів захисту від впливу му іагенних факторів; 

характеризує у спадку вання, зчеплене зі с таттю; мінливість: 
комбінагпвііу. мутаційну , модифікаційну ; можливості діагностики 
спадкових хвороб людини;
порівнює модифікаційну та мутаційну мінливість; успадкування 
домінантних і рецесивних ознак;
застосовує знаная: для оцінки спадкових ознак у родині та 
плану ванняродини
висловиш судженая про важливість генетичного консультування 
та молеку лярних методів діагностики в сучасній генетиці: щодо 
впливу на потомство шкідливих звичок батьків (тютюнокуріння, 
вживання алкоголю, наркотичних речовин);
усвідомлю< значення: внеску вчених у розвиток генетичних знань 
М Менлель. Т X Моргни та ін.).у тому числі й українських 
(С'.М. І ершензон)
Не іч 11 пи к:
опери термінами: вид. популяція, еволюція, природний добір.
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Популяції живих організмів га їх 
основні характеристики.
Еволюційні фактори. Механізми 
первинних еволюційних змін. 
Механізми видоутворення. 
Розвиток еволюційних поглядів. 
Теорія Ч. Дарвіна.
Роль палеонтології, 
молекулярної генетики в 
обгрунтуванні теорії еволюції.
Еволюція людини. Етапи 
еволюції людини.
Світоглядні та наукові погляди 
на походження та історичний 
розвиток життя

Тема. Біорізноманіття.
Основи еволюційної філогенії та 
систематики.
Основні групи організмів: 
бактерії, археї, еукаріоти. 
Неклітинні форми життя: віруси. 
Огляд основних еукаріотичпих' 
таксонів

Тема. Надорганізмові 
біологічні системи.
Екосистема. Різноманітність 
екосистем.
Харчові зв'язки, потоки енергії 
та колообіг речовин в 
екосистемах.
Біотичні, абіотичні та антропічні 
(антропогенні, техногенні) 
фактори.
Стабільність екосистем та 
причини її порушення.
Біосфера як цілісна система.
Захист і збереження біосфери, 
основні заходи щодо охорони 
навколишнього середовища.

j антропогенез
<>аі визначення понить: конвергенція, иінсргеїнпя. ішр.і т. ніч. 
пояснює: основні положення сучасної теорії єно ін ш ії: нону зяймо 
як елементарну одиницю еволюції: основні характеристики 
популяції: елементарні фактори еволюції: Критерії килу: способи 
видоутворення: докази еволюції, види природного .юївіру . рі ш; 
погляди на виникнення жн ггя на Зем іі Ікреаціоні їм. сном цінне 
зародження, біохімічна еволюція, панспермія): етапи еволюції 
людини; різноманіття організмів як резу льтат еволюції; 
наводить протидії: адаптації організмів до умов середовища: 
викопних організмів різних геологічних епох 
характеризує розвиток поглядів на походження різноманії ія 
живих істот;
порівнює: географічне її екологічне видоутворення: 
висловлює судження щодо співвідношення біологічних та 
соціоку дьтурнпх факторів у розвитку людини; 
родить висновок: про сдніс гь органічної о єні гу. що прояв іяг і вен 
через його розмаїї І я: про тплчеїїня моле !І< Ш.гШЯ в юз : .3- • МІ 

І еволюційних процесів різних рівнів:
I усвідомлює значення: внеску вчених у рніви юк еволюційної о 

учення ( Е. Гсккель. Ч. Дарвіи./К,-Б. . іамарк : ч і т к у  тому чиї іі іі 
українських і О О. Коналенськпгі і 
Вступник:
пашвиє: таксономічні одиниці: основні груші організмів 
характери іуі: основні принципи бю. юі ічіюї вік і см.і і нк.і. 
т ипізує та порівнює засоби бороіьби із хворобами різної 
природи (вірусні, бактеріальні, протозойні тощо) 
родить висновок про єдність органічного світу, що проявляється 
через його розмаїття:
усвідомлює : значення різних форм життя для збереження иорон'я 
ЛЮДИНИ

Вступник:
оперує термінами: екологічний фактор, продуценти, кошу менш, 
роду центи, екосистема, трофічний ланцюг ( мережа), біосфера 
називає: методи дослідження процесів в екосистемах: екологічні 
фактори:
наводить притаїш: угруповань, екосистем: пристосованої 11 
організмів до у мов середовища: іаіішогів живлення: 
пояса ю с  е і р\ к і у ру скосі іс ісм: втаї мол ію органі змів и 
екосистемах: стрхктеру ланцюгів жіів.іепіія: правії ю ско юі ічної 
піраміди: значення колообігу речовин у збереженні екосіц ісм. 
фу нкціональні компоненти біосфери: роль заповідних герпгорій у 
збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері: 
порівнює: природні та штучні екосистеми: роль продуцентів, 
консументів. реду центів у шту чних і природних екосистемах 
застосовує знання про особливості функціоиу на пня популяцій, 
екосистем..біосфери для ооі ру н їх ваніїя заходів їх збереження, 
прогнозування наслідків впливу людини на екосистеми, 
визначення правил своєї поведінки в сучасних екосистемах. 
розпізнає: основні гру пи організмів за екологічною роллю н 
мережах живлення екосистем: 14
застосовує знання: для складання іаппіогіи (мережі жив ісппя в 

j скоєне гемах:
j дотримується правил цоб\ лови екю юі ічіпіч шрамі і рі ш,іх 
! ї ї 111 і н;

спостерігш : дію еко.юі ічнп.ч фак і орні на рі зззі і ру 1111 арі шимів. 
аналізує та порівнює: різні середовища жп м я: іірпродш іа 
штучні екосистеми:
описує антропічний вплив на природні екосистеми:



І ем а. Біо.іоі ія  я к  о сн о ва

робить висновок: про цілісність і саморегуляцію живих систем; 
про значення прпролннх угруповань для збереження рівноваги в
біосфері:
усвідомлю: тачення: внеску вчених у розвиток екології 
(Р. 1 еккель. ІО. Лібіх. Е. Шелфорд та ін.),у тому числі й 
українських (М. 1. Вернадський);
формує громадянську пошцію: в галузі збереження довкілля 
Не і ) ц и н к :

Г> і о і е м іо .ю і ії і а м сл 11 її 111111. оперу: термінами: біотехнологія. селекція, генетична інженерія,
і ії-ПИ і 1 >1 про ,. Є. ІС п * Ііие.іенші і сне ї їгіш)-молп(|ііковані організми
к к \ 11, і \ 11 \ рое пш Метоли ниіивін: метол и селекції; завдання та основні напрями сучасної
ч е іекнп рі >е пін ( Г11.1 \ і а 111 и о 1111 м біоіехнолої ії: метоли су час ної біотехнологїї; можливості
ікарпн \ Іеіолп ее.іекчпі іварии діаі поетики  спадкових хвороб лю д и н и ;
1 г ;я : : р.і.іііціпинх пояснює: переваї н та мож.іиві ризики використання генетично
біоіемюлої ііі. Основи модифікованих організмів:
1 CMC! ИЧНОЇ га K i l l  ми мої наводить приклади: речовин (продукції), які одержують
інженери. Роль генетичної методами ірадиційних біотехнологій; речовин (продукції), які
інженерії в с\ масних одерж) їсть методами генної інженерії
бнуїехпологіях І медицині. порівнює класичні методи селекції із сучасними
1 сне пічно модифіковані біотех пологі ч ними підходами
органі гми ністосовуї тиння для оцінки можливих позитивних і

негативних наслідків застосування сучасних біотехнологій; 
висловлю: судження щодо можливості використання генетично 
модифікованих організмів; щодо моральних і соціальних аспектів
біологічних досліджені.

1 ема. > по а.п.нення. Вступник:
і known іига.н.пі ігіае'і пноеті оперуі термінами: система
ЖНІМ їх ене гем характериjyi основні загальні властивості живих систем

• робить висновок: про єдність живих систем різних рівнів
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