


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Вступний іспит з біології для абітурієнтів, які вступають до Енергодарського 
інституту державного та муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного 
приватного університету» на навчання за ступенем «бакалавр» на основі повної загальної 
середньої освіти на наступні спеціальності: 073 Менеджмент, 051 Економіка, 071 Облік і 
оподаткування, 121 Інженерія програмного забезпечення.  

Вступники повинні знати:  
- загальноосвітнє значення рослин, їх розподіл за групами; 
- знати основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна; 
- знати поняття про неклітинні форми життя; 
- морфологічні ознаки, функції та клітинну будову основних вегетативних органів 

рослин (корінь, стебло, листок, квітку, плід); 
- знати уявлення про перебіг процесів життєдіяльності (дихання, травлення, 

виділення, обмін речовин); 
- знати поняття про залози внутрішньої секреції; 
- знати основні положення теорій походження людини; 
- знати основи генетики та селекції (зокрема мати поняття про спадковість, 

схрещування, мінливість).   
Вступники повинні вміти:  
- вміти надати загальну характеристику організмам клітинної будови; 
- вміти пояснити ознаки безхребетних та хордових тварин, вміти надавати їм загальну 

характеристику (будова тіла, особливості проходження процесів життєдіяльності, рух, 
розмноження); 

- пояснити проведення теплорегуляції людиною, роль шкіри в процесах тепловіддачі; 
- вміти надавати загальну характеристику органам чуття людини (органи зору, слуху, 

рівноваги, нюху, смаку); 
- вміти класифікувати рефлекси людини (умовні та безумовні); 
- вміти характеризувати біологічні ритми людини; 
- вміти пояснити вплив факторів середовища на живі організми; 
- вміти пояснити вплив біологічних та абіотичних факторів на організм людини.  

 
ІІ. ЗМІСТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 

 
Розділ 1. Рослини 

 
1. Система біологічних наук. 
2. Значення рослин. 
3.  Корінь. Типи кореневих систем. Ріст і будова кореня. Поглинання коренями води і 

мінеральних солей.  
4. Ґрунти як середовище для рослин. 
5.  Листок. Прості та складні листки. Жилкування листків. Видозміни листків. 

Листкорозміщення. Клітинна будова листка. Випаровування води листками.  
6.  Стебло. Різноманітність стебел. Пересування мінеральних і органічних речовин по 

стеблу.  
7. Способи вегетативного розмноження рослин у природі. 
8. Квітка. Будова складових квітки. 
9. Однодомні та дводомні рослини. 
10. Суцвіття та їх біологічне значення. 
11. Запилення. Запліднення. Плід. Типи плодів. Поширення плодів і насіння. 
12. Характеристика нижчих та вищих рослин.  



 
Розділ 2. Тварини 

 
1.  Загальна характеристика безхребетних тварин: будова тіла, особливості 

проходження процесів життєдіяльності, рух, розмноження (тип найпростіші, тип 
кишкопорожнинні, тип черви. 

2.  Загальна характеристика безхребетних тварин: будова тіла, особливості 
проходження процесів життєдіяльності, рух, розмноження (тип молюски, тип членистоногі). 

3.  Загальна характеристика хордових тварин: будова тіла, нервова система, травна 
система, кровоносна система, дихальна система, видільна система, органи чуття, 
розмноження (підтип безчерепні, підтип хребетні).  

 
Розділ 3. Організм людини 

 
1. Тканини, органи та системи (кістки, скелет, м’язи). 
2. Кров, кровообіг. 
3. Дихання. 
4. Травлення. 
5. Обмін речовин. 
6. Виділення. 
7. Теплорегуляція. 
8. Органи чуття. 
9. Вища нервова діяльність, умовні та безумовні рефлекси. 
10. Залози внутрішньої секреції. 
 

Розділ 4. Загальна біологія 
 
1. Еволюційне вчення Чарльза Дарвіна. 
2. Клітинний та індивідуальний розвиток організму. 
3. Основи генетики та селекції. 
4. Взаємовідносини організму і середовища. 
5. Абіотичні та біотичні фактори та їх вплив на організм. 
6. Біосфера і людина.   
  

 
ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів. Вступник 

допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість 
отриманих балів становить не менше 100 балів.  

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями 
складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, 
як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку 
відповіді.  

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які 
достатньо орієнтуватися в біологічних класифікаціях та знати їх відповідність певним 
загальним визначенням.  

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами. 
Оскільки актуальним напрямом біології є знання природничих законів та процесів 

взаємовідносин людини і середовища, то 2-й рівень, який містить 10 завдань середнього 




