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1. Загальні положення

Комплексне вступне випробування на навчання для здобуття ступеня доктора 
філософії за освітньо-науковою програмою зі спеціальності 091 «Біологія» передбачає 
перевірку знань сучасних біологічних теорій, закономірностей живої природи, термінології 
сучасної біологічної науки, особливостей розвитку живої матерії та уміння 
використовувати теоретичні знання для розв’язання дослідницьких та практичних завдань у 
різних умовах.

Програму для складання вступного іспиту зі спеціальності «091 Біологія» галузі 
знань «09 Біологія» розроблено відповідно до Правил прийому в ОНУ імені І.І. Мечникова, 
стаддарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності з урахуванням вимог до знань 
та вмінь, які необхідні для опанування відповідної освітньо-наукової програми на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Мета вступного іспиту -  виявлення рівня теоретичних знань вступників, наявності 
практичних навичок, уміння аналізувати процеси в живій природі, робити узагальнення та 
проводити порівняльний аналіз.

Вимоги до рівня підготовленості вступників. Вступники до аспірантури повинні 
мати відповідний рівень теоретичної і практичної підготовки, який надає можливість 
оволодіти знаннями, набути умінь та навичок проведення наукових досліджень, необхідних 
для здобуття наукового ступеня доктор філософії із спеціальності «091 Біологія».

Вступник до аспірантури із спеціальності «091 Біологія» має продемонструвати 
високий рівень теоретичної та практичної підготовки, ґрунтовний рівень 
загальнобіологічних знань, чітку обізнаність із основними положеннями та 
закономірностями біології, глибоке розуміння її розділів, а також уміння застосовувати свої 
знання для вирішення науково-дослідницьких та прикладних завдань.

Вступний іспит проводиться в усній формі.
Рекомендований список літератури для самостійного опрацювання носить 

орієнтовний характер і не виключає власних ініціатив абітурієнтів у доборі та використанні 
джерел.

Програма комплексного іспиту з біології включає 9 змістових блоків, знання яких 
необхідне висококваліфікованому спеціалісту: Біохімія; Ботаніка; Вірусологія; Генетика; 
Гідробіологія; Зоологія; Мікробіологія; Імунологія, Фізіологія людини та тварин.
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2. Перелік питань 

Біохімія

1. Структура і властивості основних макромолекул (вуглеводи, білки, нуклеїнові 
кислоти, ліпіди). Будова, загальні властивості, класифікація макромолекул.

2. Ферменти, вітаміни та гормони -  регуляторні макромолекули організму. Хімічна 
природа і властивостіцих макромолекул, класифікація та номенклатура. Кінетика 
ферментативного каталізу.

{ 3. Вітамінна регуляція активності ферментів.
4. Структура мітохондрій та характеристика компонентів дихального ланцюга.
5. Окислювальне фосфорилювання. Роз'єднувачі окислювального фосфорилювання і 

дихання. Загальна структура АТФ-ази. Робота АТФ-ази.
6. Хеміосмотична теорія П. Мітчелла. Човникові механізми окислення 

позамітохондріального НАДН. Мікросомальне окислення.
7. Біохімічні функції Ма/К-АТФ-аз.
8. Головні енергетичні цикли клітини, їх регуляція, біологічна роль, енергетичний 

баланс.
9. Біохімічний механізм ефекту Пастера.
10. Основні шляхи проникності біомембран.
11. Вітамінна корекція біохімічних змін в організмі за різних станів.
12. Класифікації вітамінів.
13. Поняття вітаболонів. Приклади.
14. Основні механізми міжвітамінних взаємовідношень.
15. Поняття коферментів. Коферменти вітамінного таневітамінного походження.
16. Коферментні форми тіаміну, їх синтез та біохімічні функції.
17. Вітаміни, які мають нейроактивну дію.
18. Властивості похідних вітамінів, які включають ГАМК.
19. Структура та функції вітаміну Вь
20. Шляхи перетворення тіаміну.
21. Тіаміназний шлях розпаду вітаміну Ві.
22. Некоферментні функції тіаміну.
23. Патології, зумовлені гіповітамінозом Ві.
24. Методи дослідження тіаміну та його похідних.
25. Процес утворення дисульфідів з тіаміну.
26. Властивості тіохрому.
27. Біохімічна роль вітаміну В і та його похідних в організмі.
28. Будова і регуляція активності піруватдегідрогеназного комплексу.
29. Стадії перетворення пірувату на ацетил КоА за участю ферментів 

піруватдегідрогеназного комплексу.
30. Процес біосинтезу білка: механізмактивації, ініціації, елонгації, термінації. 

Посттрансляційна модифікація білків. Механізм дії інгібіторів біосинтезу білка. Регуляція 
біосинтезу білка.

3 1. Біологічні функції протеолітичних ферментів.
32. Молекулярні механізми дії протеолітичних ферментів на природні та синтетичні 

субстрати.
33. Участь протеолітичних ферментів у обмеженому протеолізі.



34. Роль протеаз у посттрансляційній модифікації білків.
35. Специфічність дії протеолітичних ферментів.
36. Регуляція активності протеолітичних ферментів.
37. Інгібування протеолітичних ферментів!
38. Еволюція функцій та структури протеаз.
39. Взаємозв'язок протеолізу з обміном білків та гормонів.
40. Роль протеаз у процесах інвазії та метастазування.

Ботаніка

1. Місце ботанічних об'єктів у традиційних та сучасних системах органічного 
світу. Уявлення про видове багатство світу рослин.

2. Фотосинтез як основний спосіб рослинного живлення. Особливості живлення 
у грибів.

3. Прокаріотичний та еукаріотичний плани будови клітин, їх спільні та відмінні
риси.

4. Будова біологічної мембрани. Особливості організації плазмалеми у 
прокаріот та еукаріот.

5. Різноманітність клітинних покривів: пелікула, амфієсма, перипласт, панцир, 
клітинна оболонка. Різноманітність типів оболонок.

6. Різноманітність органел клітини рослин.
7. Особливості мітозу, каріокінезу та цитокінезу у рослин. Уявлення про 

фікопласт та фрагмопласт.
8. Фотосинтетичний апарат. Прокаріотичний фотосинтетичний апарат. Будова 

хлоропласту. Класифікація пластид.
9. Мітохондріальний апарат. Типи мітохондріальних крист.
10. Особливості організації прокаріотичного, хлоропластного, мітохондріального, 

ядерного геномів та геному нуклеоморфа.
11. Типи морфологічних структур у рослин (монадна, гемімонадна, кокоїдна, 

нитчаста, гетеротрихальна, тканинна, сифональна, сифонокладальна).
12. Рослинні тканини, їх класифікація, характеристика та особливості будови у 

зв’язку з функціями, що виконуються.
13. Пагін та корінь як основні вегетативні органи вищих рослин.
14. Бруньки, їх будова, функції та різноманітність.
15. Листок та його функції. Морфологія, внутрішня будова, онтогенез листа.
16. Метаморфози кореня, пагону, стебла, листка.
17. Будова та функції квітки. Загальна характеристика андроцею та гінецію.
18. Суцвіття та їх класифікація.
19. Утворення насіння, його біологічна роль. Морфологічні типи насіння.
20. Плоди та їх класифікація. Способи поширення плодів та насіння.
21. Класифікація способів розмноження: вегетативне, нестатеве, статеве. Типи 

мейозу.
22. Життєві цикли: гаплофазні, диплофазні, гаплодиплофазні, без зміни поколінь, 

з ізо- та гетероморфною зміною поколінь.
23. Уявлення про різноманіття водоростей. Водорості як збірна група відділів 

нижчих фотоавтотрофних організмів.
24. Синьозелені водорості (ціанопрокаріоти, цианобактерії).
25. Евгленофітові водорості.
26. Охрофітові водорості (жовто-зелені, золотисті, бурі).
27. Діатомові водорості.



28. Диктіохофіцієві водорості (сілікофлагеляти).
29. Гаптофітові водорості.
30. Криптофітові водорості.
31. Г лаукоцистофітові водорості.
32. Червоні водорості.
33. Зелені водорості.
34. Уявлення про різноманітність вищих рослин. Склад витттих рослин на рівні 

відділів. Магістральні напрямки еволюції вищих рослин.
35. Мохоподібні.
36. Плауноподібні.

і 37. Папоротеподібні.
38. Голонасінні.
39. Покритонасінні, або квіткові.
40. Поняття про флору та флористичне районування рослин.
41. Ареали рослин. Ареалогічний аналіз.
42. Уявлення про рослинність та рослинний покрив.
43. Життєві форми рослин, уявлення про біоморфи, екоморфи, екобіоморфи.
44. Принципи геоботанічного районування. Явища зональності та поясності 

рослинного покриву. Геоботанічне районування. України.
45. Основні екологічні фактори: абіотичні (вологість, активна реакція

середовища, світло, температура, сапробність) та біотичні.
46. Рослини як біоіндикатори.
47. Індикаторна роль рослин, їх взаємовідносини між собою та з іншими 

компонентами біоти біогеоценозів.
48. Охорона рослин та рослинних угрупувань. Міжнародні та національні

нормативно-правові основи охорони рослинного біорізноманіття.
49. Завдання та методи ботанічного ресурсознавства.
50. Господарське значення культурних рослин, світові центри їх походження.

Вірусологія

1. Основна мета і проблеми вірусології.
2. Основні етапи розвитку вірусології.
3. Теорії виникнення вірусів.
4. Вірусні хвороби в історії людства.
5. Неклітинні форми мікробного світу - віруси. їх положення в системі живої природи.
6. Загальна схема будови вірусного віріона. Структурна та хімічна організація вірусів.
7. Основні етапи взаємодії вірусів з еукаріотичними і прокаріотичними клітинами.
8. Основні критерії відмінності вірусів від про- та еукаріотів.
9. Класифікація та номенклатура вірусів.
10. Основні методи культивування вірусів.
11. Молекулярні інфекційні агенти: віроїди, пріони. Структурна та функціональна 

характеристика віроїдів. Біологічна характеристика пріонів.
12. Різноманітність вірусних геномів. Структура та нуклеотидний склад вірусних 

геномів.
13. Особливості функціонування вірусних геномів.
14. Структурні та функціональні вірусні білки.
15. Вірусні білки та їх функції (стабілізуюча, захисна, рецепторна, ферментативна).
16. Механізми утворення та роль глікопротеїдів вірусів.
17. Ліпіди, поліаміни та іони металів у складі вірусів
18. Фактори, що визначають популяційну структуру вірусів.

т



19. Фенотипові прояви мутацій у вірусів.
20. Джерела формування та поповнення генофонду вірусних популяцій.
21. Механізми мутаційної мінливості вірусів.
22. Характер генетичних взаємодій в середині вірусних популяцій.
23. Фактори, що забезпечують стійкість вірусів (особливість структурного та хімічного 

складу вірусних білків та вірусних геномів).
24. Загальні закономірності розмноження вірусів.
25. Типи взаємодії вірусів та клітин: інтеграційний та продуктивний типи. Явище 

лізогенії.
26. Механізми трансдукції. Специфічна та загальна трансдукція.
27. Явище трансдукції як основа генно-інженерних технологій.
28. Фагова конверсія.
29. Загальні етапи взаємодії вірусу і клітини.
30. Механізми проникнення вірусів у клітини рослинних організмів.
3 1. Механізми регуляції клітинних синтезів за участю вірусів.
32. Видова специфічність взаємодії вірусів з чутливими клітинами.
33. Швидкість вірусної репродукції.
34. Типи вірусних інфекцій.
35. Вірулентність вірусу, який вражає чутливу клітину ; цитопатична дія вірусу 

(здатність вірусу викликати ураження в чутливих до нього клітинах); реакція 
клітини на інфекцію; реакція організму на зміни клітин і тканин, викликані 
інфекцією.

36. Шляхи проникнення вірусу в організм тварин, рослин та мікроорганізмів.
37. Санітарна вірусологія. Виділення вірусів з питної та стічної води, ґрунту, поверхні 

предметів побуту, харчових продуктів організмів тварин, рослин та бактерій.
38. Методи діагностики вірусних інфекцій.
39. Молекулярні основи раціональної терапії вірусних інфекцій.
40. Походження і еволюція вірусів
41. Віруси мікроорганізмів і їх використання.
42. Значення вірусів у мікробному промисловому виробництві.
43. Особливості противірусного імунітету
44. Противірусні вакцини та сироватки. Типи противірусних вакцин. Рекомбінантні та 

синтетичні вакцини.
45. Механізми захисту вірусів від дії імунних факторів.
46. Використання вірусів у генетичній інженерії.
47. Засоби стерилізації вірусвмісних матеріалів.
48. Правила роботи з вірусвмісними матеріалами та живими вірусами.
49. Вірусні лабораторії, та рівні біологічної безпеки.
50. Використання лабораторних тварин у вірусології.

Г енетика

1. Основна мета та проблеми генетики.
2. Роль ядра і цитоплазми в спадковості.
3. Нуклеїнові кислоти як носії і гаранти реалізації генетичної інформації.
4. Макромолекулярна організація ДНК та РНК.
5. Хромосоми. Роль хромосом у спадковості.
6. Г еноми вірусів.
7. Структура і функція геномів бактерій.
8. Геноми еукаріотів.
9. Загальна характеристика реплікативних процесів.
10. Особливості реплікації ДНК еукаріотів.



11. Системи рестрикції і модифікації ДНК у бактерій. РНК-інтерференція.
12. Механізми репарації ДНК.
13. Транскриптон. Цикл ДНК—залежної транскрипції.
14. Процесинг первинних транскриптів.
15. Особливості реплікації/транскрипції геномів РНК-вірусів.
16. Закономірності незалежного (менделівського) успадковування.

Відхилення від менделівських формул розщеплення за незалежного 
успадковування генів.

18. Закономірності успадковування за повного і неповного зчеплення генів.
19. Кросинговер, його функція та використання в генетичних дослідженнях.
20. Генетика статі. Теорії визначення статі.
21. Успадковування ознак, зчеплених зі статтю.
22. Цитоплазматична спадковість.
23. Модифікаційна та мутаційна мінливість.
24. Дослідження мутацій у мікроорганізмів.
25. Дослідження мутацій у еукаріотів.
26. Генні (точкові) мутації.
27. Мутації, що змінюють структуру хромосом.
28. Мутації, що змінюють кількість хромосом.
29. Механізми спонтанного та індукованого мутагенезу.
30. Молекулярні механізми загальної (гомологічної) рекомбінації.
31. Молекулярні механізми конверсії генів.
32. Особливості загальної рекомбінації у вірусів.
З 3. Спеціалізовані системи гомологічної рекомбінації.
34. Сайт-специфічна рекомбінація.
35. Трансформація як процес, що веде до рекомбінації.
36. Генетична рекомбінація в явищах трансдукції.
37. Непрямі та прямі методи дослідження гена. Ген з позицій молекулярної 

генетики.
38. Онтогенетика. Генетична детермінація і диференціація клітин.
39. Диференційна активність генів в онтогенезі. Апоптоз.
40. Генетика популяцій та її значення.
41. Статика та динаміка генетичної структури популяцій.
42. Генетична структура популяцій, адаптація і еволюція.
43. Селекція як наука. Основні етапи селекційного процесу.
44. Генетика кількісних ознак у селекції.
45. Гетерозис у селекції.
46. Селекція мікроорганізмів.
47. Генетика людини. Методи генетики людини.
48. Геном і картування генів людини.
49. Кластери генів поверхневих антигенів клітин.
50. Спадковість і патологія.
51.

Гідроекологія

1. Мета та задачі гідроекології.
2. Морфометрична характеристика Світового океану.
3. Вивчення забруднення водойм методами біотестування. Загальний огляд.
4. Міграції риб, їх класифікація.
5. Плейстон, нейстон. їх гідробіологічна характеристика.
6. Біологічне очищення забруднених вод.



7. Нерест риб. Нерестовища морських, прохідних та напівпрохідних риб.
8. Міжпопуляційні відносини гідробіонтів у біоценозах.
9. Живлення гідробіонтів. Головні показники оцінки живлення гідробіонтів.
10. Закони Лібіха, Шелфорда. Екологічна валентність.
11. Забезпечення населення питною водою. Санітарно-гідробіологічні основи

водопідготовки на водопровідних станціях.
12. Ріст риб та його закономірності.
13. Світло як екологічний фактор для гідробіонтів.
14. Біоценози. Структура біоценозів.
15. Засоби розмноження риб. Родючість, її категорії.

» 16. Бентос, обростання. їх гідробіологічна характеристика.
17. Озера, їх класифікація. Екологічні зони бенталі і пелагіалі озер.
18. Екологічна валентність. Класифікація гідробіонтів за екологічною

валентністю.
19. Екосистеми. Структурні та функціональні особливості водних екосистем.
20. Забруднення гідросфери. Головні типи забруднення: нафтове, пестицидне,

тощо.
21. Температура як екологічний фактор для гідробіонтів.
22. Методи вивчення харчування риб.
23. Ґрунти дна водойм та водотоків як екологічний фактор для гідробіонтів.
24. Хвороби, що передаються людині з забрудненою водою. Загальний огляд.
25. Внутрішньовидові взаємовідносини у риб.
26. Екологічні зони бенталі і пелагіалі Світового океану.
27. Головні санітарно-гідробіологічні показники; їх нормативи, екологічне

значення.
28. Гідробіонти, які небезпечні для людини; їх таксономічна та екологічна

характеристика.
29. Водосховища, їх гідробіологічна характеристика.
30. Дихання гідробіонтів. Адаптації гідробіонтів до дихання у воді.
31. Популяції. Структура популяцій гідробіонтів.
32. Ґрунти дна водойм та водотоків як екологічний фактор для гідробіонтів.
33. Первинна та вторинна продукція гідробіонтів. Загальна характеристика.
34. Біологічне самоочищення водойм.
35. Лимани, їх класифікація; гідробіологічна характеристика.
36. ' Течії Світового океану.
37. Річки, їх класифікація; гідробіологічна характеристика.
38. Ефективність використання їжі і кормової бази рибами (коефіцієнти Кі і Кг).
39. Солоність як екологічний фактор для гідробіонтів.
40. Зони сапробності. їх визначення за організмами-індикаторами.
41. Методи визначення росту та віку риб.
42. Міжвидові взаємовідносини у риб.
43. Планктон, нектон. їх гідробіологічна характеристика.
44. Первинна та вторинна продукція гідробіонтів.
45. Біологічна структура Світового океану.
46. Динамічні характеристики популяцій.

1.

Зоологія

Тваринний світ як об’єкт вивчення зоології. Специфічні риси тварин.
2. Система тваринного світу. Поняття про основні таксономічні категорії.
3. Роль тварин в природних угрупованнях і господарстві людини.
4. Сучасне уявлення про найпростіших.



5. Типи руху, живлення; форми нестатевого та статевого розмноження 
найпростіших.

6. Типи життєвих циклів найпростіших.
7. Сучасна система найпростіших.
8. Тип Саркомастигофори. Діагноз типу. Система.
9. Паразитичні саркодові та джгутикові. Поняття про природно-вогнищеві 

захворювання.
10. Тип Апікомплексні. Загальна характеристика типу. Пристосування до

паразитизму.
11. Життєві цикли збудників найзагрозливіших захворювань людини і тварин
12. Порівняльна характеристика представників типів мікроспоридій і

міксоспоридій, їх практичне значення.
13. Тип Інфузорії. Діагноз типу, система.
14. Ускладнення організації найпростіших як шляхи до багатоклітинності.
15. Гіпотези походження багатоклітинних.
16. Дотканинний рівень організації тварин на прикладі Пластинчастих та Губок.
17. Тип Кишковопорожнинні. Діагноз типу. Метагенез та його видозміни.
18. Порівняльна характеристика класів кишковопорожнинних. Значення 

кишковопорожнинних в природі та житті людини.
19. Тип Реброплави. Рівень морфологічної організації. Порівняння з

кишковопорожнинними.
20. Тип Плоскі черви. Діагноз типу. Система. Вільноживучі форми. Становлення 

основних систем органів на прикладі турбелярій.
21. Характеристика класу Трематоди. Життєві цикли. Найголовніші паразити 

людини та сільськогосподарських тварин.
22. Характеристика моногеней. Форми паразитизму. Найголовніші паразити риб.
23. Характеристика стьожкових черв’яків. Пристосування до ендопаразитизму. 

Найголовніші представники.
24. Тип Коловертки. Особливості організації. Життєвий цикл та цикломорфоз. 

Роль в гідроценозах.
25. Тип Скреблянки. Особливості організації у зв’язку з паразитичним способом 

життя. Життєві цикли. Ветеринарне значення.
26. Тип Первиннопорожнині. Діагноз типу. Основні араморфози. Сучасна 

система первиннопорожнинних.
27. Становлення паразитизму на прикладі класу Нематоди. Типи життєвих 

циклів. Екологічні угруповання нематод. Практичне значення нематод.
28. Тип Кільчасті черви. Діагноз типу. Метаморфоз. Поняття про пер винну 

гетерономність метамерії.
29. Олігомерні та полімерні анеліди. Система. Значення олігохет у 

ґрунтоутворенні та як джерела їстівних білків.
30. Особливості організації п’явок як результат пристосування до хижацтва, 

паразитизму та гематофагії.
31. Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу. Система. Порівняльна 

характеристика підтипів. Поширення в природі та практичне значення.
32. Підтип Ракоподібні. Особливості організації, розвиток, типи личинок. 

Система. Порівняльна характеристика класів. Поширення в біосфері.
33. Підтип Трахейнодишні. Загальна характеристика та система. Багатоніжки. 

Система, порівняльна характеристика окремих класів.
34. Комахи. Загальна характеристика. Пристосування до наземного життя. 

Система.
35. Комахи — шкідники сільськогосподарських та лісових рослин. Комахи — 

переносники збудників хвороб людини та тварин.



36. Підтип Хеліцерові. Загальна характеристика. Первинноводні та наземні 
хеліцерові.

37. Порівняльна характеристика тагмозису та внутрішньої будови представників 
окремих класів павукоподібних.

38. Становлення організації кліщів. Екологічні угруповання. Пристосування до
паразитизму та гематофагії. Кліщі — збудники та переносники хвороб рослин, тварин та
людини.

39. Гип Молюски. Загальна характеристика, Система. План будови представників 
окремих класів молюсків.

40. Екологічні угруповання молюсків. Значення молюсків у житті людини.
* 41. Особливості організації двостулкових молюсків як активних біофільтраторів.

Життєві форми черевоногих молюсків. Особливості метаморфозу. Роль у водних та 
наземних екосистемах, житті людини.

42. Особливості організації головоногих молюсків як результат пристосування до 
активного хижого способу життя.

43. Особливості організації прикріплених целомічних тварин (форонід, 
моховаток, плечоногих).

44. Характеристика Напівхордових як типових вторинниротих. їх значення для 
розуміння походження хордових.

45. Тип Погонофори. Особливості організації. Сучасне уявлення про способи 
живлення погонофор. Система.

46. Тип Голкошкірі. Специфічні риси організації. Метаморфоз та типи личинок. 
Система голкошкірих. Порівняльна характеристика представників сучасних класів 
голкошкірих.

47. Типи порожнин тіла у безхребетних. Первинна порожнина тіла. Целом, його 
будова у різних тварин, функції та способи утворення в онтогенезі.

48. Опорні утвори та скелет у безхребетних.
49. Основні етапи ускладнення травної системи у безхребетних.
50. Типи транспортних систем у безхребетних.
51. Основні типи органів виділення у безхребетних.
52. Основні типи нервової системи у безхребетних.
53. Тип Хордові. Загальна характеристика. Система. Різноманіття.
54. Підтип Покривники. Особливості організації. Метагенез. Біологічний прогрес 

та морфологічний регрес.
55. Підтип Безчерепні. Особливості будови.
56. Схема розвитку ланцетника та її значення для розуміння ембріонального 

розвитку хребетних.
57. Підтип Черепні (Хребетні). Загальні риси організації. Система.
58. Безщелепові та щелепороті. Відмінності їх організації.
59. Круглороті як типові представники безщелепових; їх організація у зв'язку з 

умовами існування.
60. Клас Хрящові риби. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Система.
61. Клас Кісткові риби. Загальні ознаки їх організації. Порівняння з хрящовими 

рибами. Система. Різноманіття та основні екологічні групи.
62. Клас Земноводні як перші «завойовники» суші серед хребетних тварин. 

Система.
63. Анамнії та амніоти. їх організація та пристосування до відповідних умов 

існування.
64. Клас Плазуни. їх характеристика як перших типових наземних хребетних 

тварин.
65. Клас Птахи. Птахи як хребетні, що пристосувалися до польоту. Міграції. 

Розмноження. Система.



66. Клас Ссавці. Риси організації ссавців як найбільш високо розвинених 
хребетних. Система. Різноманіття.

67. Порівняльно-анатомічна характеристика шкірних покривів, краніального та 
посткраніального скелету, травної, кровоносної, центральної нервової та сечо-статевої 
систем хребетних.

08. Форми турботи про нащадків у хребетних тварин.
69. Органи чуття хребетних тварин та їх роль в орієнтації у навколишньому 

середовищі. Міграції у хребетних тварин.
70. Рухи хребетних тварин та їх значення в еволюції тварин (політ, плавання, 

пірнання, ходіння, повзання та лазання).
, 71. Неотенія у хордових та її значення.

Мікробіологія
1. Об єкти, методи та задачі мікробіології. Місце та роль мікробіології у сучасній 

біології.
2. Значення мікроорганізмів у природі, народному господарстві та охороні 

здоров'я.
3. Головні напрямки розвитку сучасної мікробіології.
4. Положення мікроорганізмів у системі живої природи. Прокаріотні та 

еукаріотні мікроорганізми; схожість та основні відмінності.
5. Прокаріоти: бактерії та археї -  їх біологічна різноманітність та основні 

відмінності.
6. Еукаріотні мікроорганізми: мікроскопічні гриби, мікроскопічні водорості, 

найпростіші. їх стисла характеристика.
7. Принципи класифікації прокаріот та їх ідентифікація. Класичні та сучасні 

підходи до систематики прокаріот.
8. Біологічна номенклатура. Ієрархія таксонів. Правила найменування таксонів.
9. Проблеми виду в мікробіології. Поняття про чисту культуру, клон, штам, 

варіант.
10. Порівняння особливостей будови клітин прокаріот і еукаріот.
11. Клітинна стінка. Хімічний склад клітинних стінок еукаріотних і прокаріотних 

мікроорганізмів. Протопласти, сферопласти, Ь-форми і мікоплазми.
12. Слизові шари, капсули, чохли. Хімічний склад та функції.
13. Цитоплазматична та зовнішня мембрани. Внутрішньоклітинні мембрани. їх 

будова та функції.
14. Джгутики прокаріот. Відмінності від будови джгутиків еукаріотних 

мікроорганізмів. Механізм руху. Типи розташування джгутиків. Позитивний та негативний 
таксис мікроорганізмів. Види таксисів.

15. Типи руху у прокаріот (плавання, роїння, смикання, ковзний рух). Фімбрії та 
пілі. їх значення для руху та інші функції.

16. Ядерний апарат клітин прокаріот. Нуклеоїд. Розмір і число хромосом у 
клітині.

17. Позахромосомна ДНК. Плазміди, транспозони, ІБ-елементи, бактеріофаги.
18. Цитоплазматичні включення (запасні речовини та ін.). їх значення для 

життєдіяльності клітини.
19. Рибосоми еукаріот і прокаріот. Схожість та відмінності.
20. Екзо- і ендоспори. їх біологічне значення. Етапи спороутворення.
21. Інші форми спокою: цисти і міксоспори. їх будова та функції.
22. Потреби мікроорганізмів у поживних речовинах (макро- і мікроелементи, 

фактори росту). Типи живлення у залежності від природи донорів електронів, Карбону та 
джерела енергії.

23. Типи живильних середовищ за походженням, консистенцією та призначенням.

»



24. Методи культивування мікроорганізмів. Накопичувальні, чисті та змішані 
культури. Методи їх отримання.

25. Ріст мікроорганізмів. Ріст індивідуальних клітин мікроорганізмів. Клітинний 
цикл. Розмноження: бінарний поділ, брунькування, фрагментація.

26. Ріст у популяції. Швидкість росту та час генерації. Періодичне культивування. 
Крива росту періодичної культури. Характеристика окремих фаз. Експоненціальний ріст. 
Збалансований ріст. Діауксія. Синхронна культура, способи отримання.

27. Неперервна культура. Хемостат і турбідостат. Контроль за ростом. Вплив 
фізичних і хімічних факторів на ріст і поширення мікроорганізмів.

28. Залежність росту від температури. Психрофіли, мезофіли, термофіли. 
Причини психрофілії та термофілії.

29. Ріст мікроорганізмів в залежності від рН середовища. Ацидофіли. Алкалофіли.
30. Вплив кисню на ріст мікроорганізмів. Аероби, анаероби, аеротолерантні та 

мікроаерофільні мікроорганізми.
31. Залежність росту від концентрації розчинених речовин в середовищі. 

Осмофіли, осмотолерантні мікроорганізми. Помірні та облігатнігалофіли. Морські та 
прісноводні бактерії.

32. Ріст мікроорганізмів залежно від вологості.
33. Вплив електромагнітних хвиль на мікроорганізми. Летальна та мутагенна дія 

ультрафіолетових променів.
34. Негативний вплив хімічних агентів на ріст мікроорганізмів. Механізми

антимікробної дії органічних та неорганічних хімічних сполук. Антисептики.
Антиметаболіти. Антибіотики. Мутагени.

35. Методи стерилізації.
36. Консервація енергії. АТФ і інші високо енергетичні сполуки. Процеси синтезу 

АТФ. Електронтранспортні системи і їх склад.
37. Катаболізм. Шляхи катаболізму гексоз. Фруктозобісфосфатний,

пентозофосфатний, 2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконат-ний шляхи окиснення глюкози.
38. Спиртове бродіння. Утворення етанолу дріжджами та бактеріями. Відношення 

дріжджів до кисню. Застосування дріжджів у промисловості.
39. Гомо- та гетероферментативне молочнокисле бродіння. Характеристика 

молочнокислих бактерій. Застосування молочнокислих бактерій в харчовій біотехнології.
40. Загальна характеристика пропіоновокислого, мурашинокислого, 

маслянокислого та ацетоно-бутилового бродінь.
41. Анаеробне дихання. Асиміляційна та дисиміляційна нітратредукція. Значення 

денітрифікуючих бактерій в природі.
42. Відновлення сульфату до сірководню. Асиміляційна та дисиміляційна 

сульфатредукція. Сульфатредукуючі бактерії та їх значення в природі.
43. Утворення метану при відновленні карбонату. Метанутворювальні бактерії та 

їх практичне використання.
44. Аеробне дихання. Різноманіття органічних субстратів, що окиснюються за 

участі кисню. Шляхи окиснення аліфатичних і ароматичних вуглеводнів та ксенобіотиків. 
Використання різних органічних сполук як джерела вуглецю.

45. Неповне окиснення. Утворення оцтової кислоти та оцтовокислі бактерії. 
Біотехнологія виробництва оцтової кислоти. Утворення інших органічних кислот і їх 
виробництво.

46. Окиснення неорганічних сполук. Хемолітотрофія. Нітрифікація. Нітрифікуючі 
бактерії. Відновлення НАД шляхом зворотнього транспорту електронів.

47. Окиснення відновлених сполук сірки. Тіонові та сіркобактерії. Хемолітотрофи
як основа безсвітлових екосистем.Окиснення двовалентного заліза. Біотехнологія
видужування металів з руд.



48. Оксигенний і аноксигенний фотосинтез. Фотосинтезуючі еукаріотні та 
прокаріотні мікроорганізми. Мікоскопічні водорості, ціанобактерії, пурпурні і зелені 
бактерії, галобактерії. Пігменти фотосинтетичного апарату. Фотофосфорилювання.

49. Значення циклу трикарбонових кислот та гліоксилатного шунта у
біосинтетичних процесах. Центраболітиі Шляхи біосинтезу деяких основних  
низькомолекулярних (амінокислот, нуклеотидів) та високомолекулярних (ліпідів,
вуглеводів, білків, пептидогліканів) сполук.

50. Асиміляція вуглекислоти автотрофами та гетеротрофами. 
Рибулозобісфосфатний відновлювальний цикл та інші шляхи фіксації вуглекислоти 
автотрофами. Асиміляція одновуглецевих сполук метилотрофами.

51. Біохімія і генетика азотфіксації. Азотфіксуючі мікроорганізми. Фіксація 
молекулярного азоту симбіотичними і вільно існуючими азотфіксуючими бактеріями. 
Використання азотфіксуючих бактерій в сільськогосподарській біотехнології.

52. Біохімічні основи та рівні регуляції метаболізму. Регуляція на рівні синтезу 
ферментів. Молекулярно-біологічні механізми індукції і репресії.Рєгуляція шляхом зміни 
каталітичної активності ферментів. Механізми позитивної та негативної зміни активності 
ферментів.

53. Мутаційна мінливість. Спонтанні та індуковані мутації. Частота та типи 
мутацій. Мутагенні фактори. Методи виявлення мутацій.

54. Передача ознак і рекомбінаційна мінливість. Механізми генетичної 
рекомбінації.Горизонтальний перенос генів: трансформація, кон’югація, трансдукція.

55. Плазміди. Реплікація плазмід. Типи плазмід, їх біологічне значення. 
Кон’югативні плазміди. Плазміди резистентності, патогенності, деструкції. Бактеріоцини.

56. Біоінформатика. Генетична модифікація мікроорганізмів та біобезпека.
57. Еволюція мікроорганізмів. Хронометри еволюції.
58. Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів. Участь мікроорганізмів у циклах 

вуглецю, азоту, сірки, фосфору та інших елементів у природі. Фотосинтетичні екосистеми 
та хемолітотрофні екосистеми рифтових зон.

59. Поширення мікроорганізмів у повітрі та ґрунті. Роль мікроорганізмів у 
ґрунтоутворювальних процесах та родючості ґрунтів. Мікроорганізми і формування 
родовищ деяких корисних копалин.

60. Мікроорганізми прісних та морських водойм. Закономірності розподілу 
мікроорганізмів в морських водоймах, чисельність, склад. Значення мікроорганізмів у 
первинній продукції водойм та мінералізації органічних речовин. Роль мікроорганізмів у 
процесах самоочищення.

61. Забруднення водойм патогенними мікроорганізмами. Мікробіологія і 
проблеми питної води. Мікробіологічні показники якості природного середовища та їх 
визначення.

62. Роль мікроорганізмів в очищенні стічних вод. Біотехнології очистки стічних 
вод. Мікроорганізми біоплівки та активного мулу. Аеротенки та метантенки.

63. Роль мікроорганізмів у переробці відходів та детоксикації отруйних речовин. 
Екологічна біотехнологія та біоремедіація навколишнього середовища.

64. Мікроорганізми як фактор біологічних пошкоджень промислових споруд, 
конструкцій, пам’ятників архітектури, мистецтва та ін.

65. Взаємовідносини мікроорганізмів між собою та з іншими організмами. 
Антагонізм у світі мікроорганізмів. Біологічна роль антибіотиків. Спектр дії антибіотиків, 
резистентність мікроорганізмів до антибіотиків, механізми дії антибіотиків.

66. Нормальна мікробіота тіла людини. Основні представники нормальної 
мікробіоти шлунково-кишкового тракту, ротової порожнини, урогенітальних органів, шкіри, 
дихальних шляхів.

67. Дисбактеріози. Ступені важкості дисбактеріозів. Пробіотики, бактерійні та 
інші препарати, що використовуються для корекції складу нормальної мікробіоти.

т



68. Патогенні мікроорганізми. Вірулентність. Фактори патогенності: адгезія та
М е ^ т і ь З ’' ШВ̂ ИВ®СТЬ’ хоксигенність, стійкість до дії захисних сил макроорганізму. 
Механізми інвазії. Екзо- і ендотоксини мікроорганізмів. Механізми резистентності до 
захисних сил мяк-пг-іппі-іиіо» -̂захисних сил макроорганізму 

69. Фітопатогенні ь 
рослини та життєдіяльність людини.

Імунологія

Фітопатогенні мікроорганізми. Основні представники, їх негативний вплив на
Л Т Т Г  7Т1 Г'ТГХ- ТТТГЛ тгтхтттх

1. Імунологія як наука.
2. Функції імунної системи.
3. Первинні органи імунної системи: тимус, червоний кістковий мозок)
4. Вторинні органи імунної системи: лімфовузли, селезінка, лімфоїдна тканина 

асоційована зі слизовими оболонками.
5. Характеристика клітин імунної системи та рецепториїхдиференціювання (СО- 

рецептори). Лімфоцити. Нормальні (природні) кілери.
уморальні імунні компоненти, що продукуються імунокомпетентними 

клітинами (загальна характеристика).
7. Поняття антигенності та імуногенності.
8. Класифікація антигенів.
9. Антигени організму людини (головний комплекс гістосумісності).

 ̂ Антигени мікроорганізмів, групові, видові, варіантні, штамоспецифічні 
Серовари мікроорганізмів.

11. Антигенна будова мікробної клітини: соматичні, джгутикові, капсульні 
протективні антигени. ’

Позаклітинні антигени - токсини та ферменти патогенності. Суперантигени. 
.Хімічна будова молекул імуноглобулінів. Функції окремих ділянок (доменів) 
молекули імуноглобулінів.

14. Класифікація і функції окремих класів імуноглобулінів.
15. Неспецифічний (вроджений) імунітет, його компоненти.
16. Механізми неспецифічного (вродженого) імунітету. Фагоцитоз.
17. Цитотоксичність -  макрофаги і нормальнікілери (НК).
18. Система комплементу і іїактивація.
19. Регулювання дії імунної системи за допомогою цитокінів.
20. Характеристика клітин, що беруть участь в реакціях специфічного імунітету

21. Механізми реакції антиген-антитіло.
22. Ініціювання імунної відповіді.
23. Реакції клітинного імунітету.
24. Гуморальна імунна відповідь.
25. Імунодефіцити. Вроджені імунодефіцити. Набуті імунодефіцити СНІД
26. Аутоімунні захворювання.
27. Реакції гіперчутливості, механізм розвитку алергічних реакцій.
28. Використання серологічних реакцій у діагностиці захворювань, 

судмедекспертизі, санітарно-гігієнічній експертизі.
29. Моноклональні антитіла і гібридоми.
30. Імунотерапія і імунокорекція.
31. Антиінфекційний імунітет. Протибактеріальний і противірусний імунітет. 

Імунітет до грибів, найпростіших, гельмінтів.
32. Механізми протипухлинного захисту.
33. Імунітет і старіння.
34. Методи оцінки імунного статусу людини.
35. Сучасні підходи до створення вакцин. Види вакцин.

І-



Фізіологія людини та тварин

1. Короткий нарис історії розвитку фізіології, внесок вітчизняних вчених. Лауреати 
Нобелівських премій з фізіології і медицини.

2. Зв’язок фізіології з іншими науками, в тому числі біологічними і медичними.
3. Збудливі тканини. Історичні досліди, які вказували на наявність «тваринної 

електрики». Мембранний потенціал. Потенціал дії та його фази. Критичний рівень 
деполяризації. Зміни збудливості тканини при ії збудженні.

4. Типи і механізми транспорту через біологічні мембрани, в тому числі у травному 
тракті.

і 5. Закони подразнення збудливих тканин. Закон сили. Закон часу. Закон градієнту.
6. Фізіологічні властивості м’язової тканини. Механізм скорочення м’язів. Хімічні 

перетворення та енергетика м’яза. Типи м’язових скорочень. Скорочення 
поперечносмугастих та гладеньких м’язів.

7. Робота м’язів.Сила м’язів. Робота м’язів при різних навантаженнях. Стомлення. 
Теорії стомлення. Феномен “активного відпочинку” за І. М. Сеченовим.

8. Проведення нервового імпульсу та нервово-м’язова передача. Закони проведення 
збудження, розповсюдження збудження, швидкість проведення нервового імпульсу. 
Фактор надійності. Вчення Введенського про песімум та оптімум.

9. Механізм передачі збудження. Синапси, види синапсівв. Будова нервово-м’язового 
синапсу, медіатори і рецептори. Блокування синаптичної передачі. Механізми генерації 
збуджуючих ї гальмівних постсинаптичних потенціалів у хімічних синапсах.

10. Загальна характеристика будови й функцій ЦНС. Нейрон як структурна й 
функціональна одиниця ЦНС.

11. Процеси збудження та гальмування в ЦНС. Поняттянервового центру. Властивості 
нервових центрів. Центральне гальмування. Основні види центрального гальмування. 
Зв’язок між процесами гальмування й збудження.

12. Рефлекторна теорія (Р. Декарт, Я. Прохазка, І. М. Сеченов, І. П. 
Павлов, П.К.Анохін), основні принципи. Поняття про рефлекс. Рефлекторна дуга, ії основні 
ланки. Класифікація рефлексів.

13. Загальні принципи інтеграції та координації рефлекторної діяльності.Конвергенція. 
Дивергенція. Оклюзія. Спільний кінцевий шлях. Іррадіація. Гальмування рефлекторних 
реакцій. Принцип реціпрокності (Ч. Шеррінгтон). Принцип зворотного зв’язку. 
Сучасні уявлення про інтегративну діяльність нервової системи. Теорія функціональних 
систем (П. Анохін).

14. Спинний мозок. Рефлекторна діяльність спинного мозку. Провідні шляхи. 
Спінальний шок. Соматичні та вісцеральні рефлекси. Міотатичні, згинальні рефлекси, 
рефлекси розтягнення та інші.

15. Рефлекторна та провідникова функції утворів стовбура мозку. Довгастий мозок та 
його ядра. Дихальний, судиноруховий центри, сегментарні рефлекси, ланцюгові рефлекси. 
Захисні рефлекси довгастого мозку.

16. Середній мозок. Центри чотиригорбкової пластинки, центри покриву 
середньогомозку, центри ніжок. Явище децеребраційної ригідності.

17. Ретикулярна формація. Вплив ретикулярної формації на вище- та 
нижчерозташовані структури мозку.

18. Фізіологія вегетативної нервової системи. Адаптаційно-трофічна функція 
симпатичної нервової системи.

19. Регуляції рухової діяльності. Центри ЦНС, які приймають участь регуляції рухів. 
Мозочок. Значення мозочка в регуляції рухової діяльності організму. Наслідки уражень 
мозочка.
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20. Проміжний мозок та його функції. Таламус, специфічні, неспецифічні, асоціативні 
ядра. Гіпоталамус, його ядра. Зв’язки гіпоталамуса. Інтегративні функції гіпоталамуса. 
Сітчастий утвір проміжного мозку.

21. Півкулі великого мозку. Функції стародавнього та старого корка. Будова нової
кори. Функціональна топографія кори великого мозку. Цито- і мієлоархітектоніка нової
кори мозку. Сенсорні та моторні функції великих півкуль. Асоціативні поля. Електричні 
явища у корі великих півкуль.

22. Кровопостачання головного мозку та ліквор. Гематоенцефалічний бар’єр.
23. Внутрішня секреція. Визначення поняття «гормон». Механізм дії гормонів. 

Рецептори гормонів. Регуляція залоз внутрішньої секреції. Гормональні фактори як один з 
компонентів складних функціональних систем організму.

24. Функціональна характеристика окремих залоз внутрішньої секреції та їх гормонів: 
щитовидна залоза, при щитоподібні залози, підшлункова, надниркові, статеві, гіпофіз, 
епіфіз, гіпоталамус. Причини та прояви гіпо- та гіперфункції окремих залоз.

25. Поняття про внутрішнє середовище організму. Кров, лімфа, тканинна рідина. 
Склад та функції крові. Основні константи крові й механізми їх підтримування. Плазма й 
формені елементи. Білки плазми. Іонний склад плазми. Осмотичний й онкотичний тиск 
крові.

26. Еритроцити, їх функції. Особливості еритроцитів різних класів хребетних тварин. 
Гемоглобін та його похідні. Еритропоез та фактори еритропоезу. Механізми підтримки 
гомеостазу. Групи крові.

27. Лейкоцити, функції та класифікація. Лейкоцитарна формула. Функції лейкоцитів 
різних видів. Явище фагоцитозу.

28. Захисні системи організму. Система згортання крові. Згортальна і протизгортальна 
система крові. Імунітет. Неспецифічний та специфічний імунітет.

29. Значення кровообігу для організму. Еволюція серця. Морфофункціональні 
особливості серцевого м’яза. Потенціал дії серцевого м’яза. Автоматія серця. Сучасні 
уявлення про субстрат та природу автоматії.

30. Гемо динамічна функція серця. Серцевий викид. Фазова структура серцевого 
циклу. Робота серця та ії прояви. Механічні, звукові та електричні прояви роботи серця. 
Розповсюдження збудження по серцю.

3 1. Регуляція діяльності серця. Ауторегуляторна (міогенні на нейрогенні механізми), 
рефлекторна, гуморальна. Вплив екстракардіальних нервів на серце.

32. Тиск крові і швидкість ії руху в різних ділянках судинної системи. Фізіологія 
капілярного кровообігу. Іннервація кровоносних судин . Судинний тонус. Судинноруховий 
центр, його локалізація та робота. Рефлекторна і гуморальна регуляція кровообігу.

33. Фізіологія дихання.Розвиток дихальної функції в процесі еволюції. Біомеханіка 
вдиху й видиху. Негативний тиск у плевральній порожнині й його значення. Вентиляція 
легенів. Життєва ємність легенів.

34. Механізм обміну газами у легенях. Альвеолярне повітря й відносна постійність 
його газового складу. Транспорт газів кров’ю. Газовий склад артеріальної й венозної 
крові. Обмін газами у тканинах.

35. Регуляція дихання. Дихальний центр. Нервові й гуморальні впливи на дихальний 
центр. Роль рефлекторних і гуморальних факторів у регуляції дихання. Дихання в умовах 
підвищеного й зниженого атмосферного тиску, під час фізичного навантаження.

36. Фізіологія травлення. Значення травлення для організму. Еволюція травлення. 
Функції травної системи. Секреторна, рухова, травна, всмоктувальна функції.

37. Травлення в ротовій порожнині. Зміни їжі в ротовій порожнині. Склад і властивості 
слини, ії ферменти. Механізм слиновиділення. Регуляція діяльності слинних залоз.

38. Травлення в шлунку. Шлунковий сік. Ферменти шлункового соку. Регуляція 
шлункової секреції. Вплив гуморальних факторів на шлункову секрецію. Виділення 
шлункового соку на різні харчові речовини.



39. Травлення та всмоктування у кишечнику. Травлення в дванадцятипалій кишці. 
Секреторна роль підшлункової залози. Склад та властивості панкреатичного соку. Склад і 
властивості жовчі. Роль жовчі в травленні. Жовчоутворення й жовчовиділення.

40. Травлення в тонкому й товстому кишечнику. Кишковий сік, його склад та 
значення. Порожнинне і мембранне травлення в тонкій кишці. Травлення у товстій кишці. 
Бактеріальна флора кишечнику й ії значення.

41. Всмоктування поживних речовин, води і солей в шлунково-кишковому тракті. 
Механізми всмоктування. Рухова функція шлунково-кишкового тракту. Голод і насичення 
як регулятори споживання їжі.

42. Процеси асиміляції й дисиміляції речовин, анаболізм і катаболізм. Обмін білків, 
жирів та вуглеводів. Азотиста рівновага. Позитивний й негативний азотистий баланс.

43. Водний й мінеральний обмін. Потреба організму в мінеральних солях. Водний 
баланс. Потреба та обмін вітамінів. Регуляція водного і мінерального обміну.

44. Енергетичний баланс в організмі та методи його визначення. Калориметрична 
цінність різних харчових речовин. Калоричний коефіцієнт кисню. Визначення дихального 
коефіцієнту.

45. Основний обмін. Робочий додаток. Закон “поверхні тіла” Рубнера. Енергетичній 
обмін за різних умов.

46. Терморегуляція. Теплоутворення та тепловіддача. Терморегуляція хімічна й 
фізична. Регуляція температури тіла. Гіпертермія. Гіпотермія, ії клінічне застосування.

47. Харчування. Мінімальні потреби в білках, жирах та вуглеводах,. та оптимальний 
вміст в добовому раціоні. Потреба організму у воді та мінеральних солях. Різні види дієт. 
Голодування. Збалансоване харчування. Штучне харчування. Надмірна вага.

48. Виділення та його значення для організму. Органи виділення. Видільна функція 
легенів, шкіри, шлунково-кишкового тракту, нирок. Еволюція системи виділення. Нефрон 
як структурно-функціональна одиниця нирки, будова нефрона.

49. Утворення первинної сечі. Механізми фільтрації, реабсорбції і секреції у різних 
відділах нефрону. Склад первинної сечі. Утворення й склад кінцевої сечі.

50. Сенсорні системи. Загальні принципи функціонування сенсорних систем. 
Виникнення й розвиток органів почуттів в процесі еволюції. Павлівське вчення про 
аналізатори. Структура аналізаторів. Різниця понять “аналізатор” й “орган почуття”.

51. Класифікація рецепторів. Принципи кодування інформації в різних аналізаторах. 
Сила подразнення і відчуття. Пороги абсолютний і диференційний. Адаптація. Кількісне 
співвідношення між стимулом і відчуттям. Закони Вебера- Фехнера та Стівенса. Взаємодія 
органів чуття.

52. Коркові центри аналізаторів. Провідні шляхи аналізаторів. Нейронна організація та 
функції первинних та вторинних областей сенсорної кори великих півкуль.

53. Фізіологія зору. Оптична система ока. Структура сітківки. Фотохімічні процеси в 
сітківці. Адаптація. Кольоровий зір. Теорії кольоросприйняття. Провідникова й центральна 
частини зорового аналізатору. Обробка зорової інформації.

54. Фізіологія слуху.Будова слухового аналізатору. Зовнішнє, середнє, внутрішнє вухо. 
Механізм проведення звукових коливань у вусі. Особливості провідникового й коркового 
відділів слухового аналізатору. Обробка слухової інформації в ЦНС. Сприймання і 
розрізняння звуків.

55. Хеморецепція. Нюховий аналізатор, його будова й функція. Смакова рецепція.
56. Соматовісцеральна сенсорна система. Механорецепція. Терморецепція. Больова 

рецепція. Пропріорецепція. Інтероцепція. Обробка соматовісцероальної сенсорної 
інформації.

57. ВНД як фізіологія поведінки. Форми пристосовної діяльності. Вроджена діяльність 
організму. Вища та нижча нервова діяльність. Природжені та набуті форми поведінки. 
Рефлекси. Інстинкти. Імпринтування. Асоціативне навчання.



58. Індивідуально набуті форми поведінки. Умовний рефлекс як форма пристосування 
вищого організму до умов існування. Особливості умовних та безумовних рефлексів. 
Умовні рефлекси різних порядків. Механізми утворення умовних рефлексів. Форми 
умовних рефлексів (класичний та оперантний).

59. Гальмування УМОВНИХ рвфлаквів, безум овн а (зовніш нє) й ум овн а (внутріш нє)
гальмування. Орієнтувальний рефлекс. Позамежне (охоронне) гальмування. Внутрішнє 
гальмування: згасальне, диференцювальне, запізнювальне, умовне. Механізми
внутрішнього гальмування.

60. Типологія вищої нервової діяльності. Типи ВНД заі. П. Павловим. Специфічні 
особливості вищої нервової діяльності людини. Перша й друга сигнальні системи. 
Функціональна асиметрія півкуль великого мозку.

61. Пам ять, механізми пам’яті. Види пам’яті. Порушення пам’яті. Сон і сновидіння, 
гіпноз і навіювання. Електрографічна картина сну.

62. Значення вчення І.П. Павлова про ВНД для філософії, психології, педагогіки і 
медицини.

3. Критерії оцінювання знань

Оцінювання знань вступників до аспірантури із спеціальності «091 Біологія» 
здійснюється відповідно до основних критеріїв та показників рівня знань.

Згідно з Правилами прийому до аспірантури, результати складання вступних іспитів 
оцінюються за 100-бальною шкалою:

^  0-59 балів - незадовільно;
’С 60 —74 бали - задовільно;
^  75-89 балів - добре;

^  90-100 балів - відмінно

Оцінка «відмінно» (90-100 балів) виставляється за демонстрування ґрунтовних 
загальнобіологічних знань; знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному 
обсязі; послідовний, логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу, 
передбаченого питаннями білету; вміння продемонструвати зв’язок між основними 
теоретичними закономірностями біології та розв’язанням практичних завдань в конкретних 
умовах, вміле формування висновків та узагальнень, правильне формулювання тлумачень 
відповідних понять; демонструє знання різних поглядів щодо наукової проблеми; вміння 
використовувати теоретичні знання для розв’язання дослідницьких та практичних завдань у 
складних та невизначених умовах; містить аналіз змістовного матеріалу, самостійні 
висновки вступника, формулювання та аргументацію його точки зору; відсутність помилок, 
неточностей тощо; обізнаність з сучасною біологічною літературою.

Оцінка «добре» (75-89 балів) виставляється за відповідь, якщо вона якщо вона 
містить повне, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу; відображає знання 
відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх взаємозв’язку і взаємодії, правильне 
формулювання тлумачень відповідних понять; уміння використовувати теоретичні знання 
для розв’язання дослідницьких та практичних завдань у конкретних умовах; при цьому не



містить самостійного аналізу питання; або містить незначні неточності, які не впливають 
істотно на загальну характеристику того чи іншого явища (процесу тощо).

Оцінка «задовільно» (60-74 бали) виставляється за знання і розуміння тільки 
основного програмного матеріалу; спрощений виклад матеріалу, передбаченого питаннями 
білету; наявність недоліків у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей; відповідь 
не є аргументованою; викладена з істотним порушенням логіки подання матеріалу, містить 
багато теоретичних помилок, свідчить про наявність прогалин у знаннях вступника, який 
зазнає труднощів у використанні теоретичних знань для розв’язання дослідницьких та 
практичних завдань у конкретних умовах, продемонстрував слабку обізнаність з сучасною 
біологічною літературою.

Оцінка «незадовільно» (0-59 балів) виставляється, якщо вступник не відповів на 
поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або 
допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у вступника, або їх 
безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання 
основних положень навчальної дисципліни, відсутність уміння використовувати теоретичні 
знання для розв’язання дослідницьких та практичних завдань у конкретних умовах.

4. Рекомендована література та інформаційні ресурси

До змістової частини біохімія
1. Біохімія / Л.І. Остапченко, Т.Р. Андрійчук, Ю.Д. Бабенюк та ін .; за ред. Л.І. 

Остапченко. -  Київ: Київський університет, 2012 -  796 с.
2. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн. Кн. 1. Біоорганічна хімія / за ред. Б.С. 

Зіменковського, І.В. Ніженковської. -  К.: Медицина, 2017. -  272 с.
3. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн. Кн. 2. Біологічна хімія / Ю.І. Губський, І.В 

Ніженковська, М.М. Корда та ін. ; за ред. Ю.І. Губського, І.В. Ніженковської. — К. : ВСВ 
“Медицина”, 2016. -  544 с.

4. Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення, терміни: Навч. 
посібник. -  К.: Вища шк., 1993. -  528 с.

5. Бойків Д.П. Біохімічні показники в нормі та при патології: Навчальний довідник / 
Д.П. Бойків, Т.І. Бондарчук, О.Л. Іванків та ін.; за ред. О.Я. Склярова. -  Київ: Медицина, 
2007. -  320с.

6. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини. -  Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. -  
736с.

7. Губський Ю.І. Біологічна хімія. — Київ-Вінниця:Нова книга, 2007. -  656 с.
8. Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., О.М. Васильєв та ін. «Біохімія» / Підручник; К.: 

Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет»,2002. -  480 с.
9. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека. -  М.:Мир, 1993 (в 

двух томах).
10. Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленинджера: в Зт. Т. 1: Основы биохимии, 

строение и катализ. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. -  694 с.
11. Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленинджера: в Зт. Т. 2: Биоэнергетика и 

метаболизм. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. -  636 с.
12. Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленинджера: в Зт. Т. 3: Пути передачи 

информации. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. -  448 с.

До змістової частини ботаніка
1. Ботаніка. Підручник. / Б.Є. Якубенко, І.М. Алейніков, С.І. Шабарова, С.П. 

Машковська. -  Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. -  436 с.

Т



2. Ботаніка з основами гідроботаніки (водні рослини України) / Якубенко Б.Є., Царенко 
П.М., Алейніков І.М. та ін. -  K.: Фітосоціоцентр, 2011. -  535 с.

3. Вальтер Г. Растительность земного шара. -  Москва: Мир, 1968.
4. Вассер С.П., Кондратьева Н.В., Масюк Н.П., и др. Водоросли (Справочник). — Киев: 

Наукова думка, 1989.
5. Войтюк Ю.О., Кучерява Л.Ф., Баданіна В.А. та ін. Морфологія рослин з основами 

анатомії та цитоембріології. -  Київ: Фітосоціоцентр, 1998.
6. Зитте П., ВайлерЭ.В., Кадерайт Й.В., Брезински А., Кернер К. Ботаника. Учебник 

для вузов. На основе учебника Э. Страсбургенра, Ф. Ноля, Г Шенка, А.Ф.В. Шимпера, 35-е 
издание (перевод с немецкого). Т.З. Эволюция и систематика. -  М.: Академия, 2007.

7. Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демченко Е.М., Бойко O.A., Бойко В.Р., Романенко П.О. 
Ботаніка. Водорості та гриби: Навчальний посібник (під ред. Костікова І.Ю. та Джаган 
В.В.).- Київ: Арістей, 2006.

8. Кучерява Л.Ф., Войтюк Ю.О., Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин. І. 
Архегоніати. -  Київ: Фітосоціоцентр, 1997.

9. Лахер В. Экология растений. -  Москва: Наука, 1978.
10. Лукашов В.В. Молекулярная эволюция и филогенетический анализ. -  М • БИНОМ

2009.
11. Масюк Н.П., Костіков І.Ю Водорості в системі органічного світу. — Київ: 

Академперіодика. 2002.
12. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. — Київ: Фітосоціоцентр 

2000.
13. Попова, О. М. Морфологія рослин : метод, вказівки (тестові і контрольні завдання з 

КУРСУ Ботаніка , напрям Біологія") / О. М. Попова; ОНУ ім. І. І. Мечникова. — Одеса : 
Одеський нац. ун-т, 2016. -  58 с. -  Режим доступу: ІНСТИТУ1ТТЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ 
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА: Морфологія 
рослин ('onu.edu.ual

14. Растительные ресурсы СССР. -  Л.: Наука, 1984 -  1996. -  Т. 1 -9.
15. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. -  Москва: Мир, 1990 -  Т 1-

2 .

16. Скляр В.Г. Екологічна фізіологія рослин. -  Суми: Університетська книга, 2018. -  271
с.

17. Смик Г.К. Корисні та рідкісні рослини України. — Київ: «Українська радянська 
енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1991.

18. Тахтаджян А.Л. Происхождение и расселение цветковых растений. -  Ленинград: 
Наука, 1970.

19. Толмачев А.М. Введение в географию растений. -  Л.: Изд-во ЛГУ, 1974.

До змістової частини вірусологія
1. Бойко А.Л. Основи екології та біофізики вірусів. -  K.: Фітоцентр, 2003.
2. Вирусология / под ред. Филдс и Найпа: в 3-х т. -  М.: Мир, 1989. *
3. Вірусологія / С.М. Шамрай, Д.В. Леонтьев. — X.: Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2019. -  244 с.
4. Загальна вірусологія : метод, вказівки до проведення лаб. занять з курсу / Т. В. 

Гудзенко, Т. В. Іваниця, М. Б. Галкін, Г. І. Жумінська, О. Ю. ЗІнченко. — Одеса : Одес. нац. 
ун-т ім. 1.1. Мечникова, 2018. -  74 с. -  Режим доступу: ШСТИТУШЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ 
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА: Загальна. 
вірусологія (onu.edu.ual

5 . Мікробіологія, вірусологія, імунологія / [В. В. Данилейченко, C. І. Климнюк, О. П. 
Корнійчук та ін .] ; за заг. ред. В. В. Данилейченка, О. П. Корнійчук. — Вінниця : Нова Книга 
2017.-3 7 6  с.



6. Панченко М.М., Сергеева Ж.Ю., Іваниця Т.В. Вірусологія: навчальний посібник. - 
Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. — 228 с. — Режим 
доступу: Вірусологія (навчальний посібник).pdf - Google Диск.

7. Посібник з медичної вірусології / за ред. В.М. Гіріна. -  Київ: Здоров’я, 1995.
8. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования / 

Под ред. М.О. Биргера. -  М.: Медицина, 1982.
9. Тоцький В. М. Генетика. -  Одеса: Астропринт. -  2008.

До змістової частини генетика
1. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: В 3 т. -  М.: Мир,1987-1988.
2. Войников В.К., Константинов Ю.Н., Негрук В.И. Генетические функции митоходрий 

растений. -  Новосибирск: Наука, 1991.
3. Воробьева JI. И., Татлина О. В. Генетические основы селекции растений и животных. 

-  Харьков, «Колорит», 2006.
4. Гершензон С. М. Основы современной генетики. -  К.: Наук, думка. -  1983.
5. Гены по Льюину / Дж. Кребс, Э. Голдштейн, С. Килпатрик. -  М.: Лаборатория 

знаний, 2020. -  919 с.
6. Глазко В. П., Шульга Е. В., Дымань Т. H., Глазко Г. В. ДНК -технологии и 

биоинформатика в решении проблеми биотехнологий млекопитающих. -  Белая Церковь: 
Белоцерковский госуд. аграрный университет. - 2001.

7. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы й применение. — 
М.: Мир, 2002.

8. Даниленко Н.Г., Давыденко О.Г. Миры геномов органелл. — Минск: Тзхналогія, 2003.
9. Инге-Вечтомов С. И. Генетика с основами селекции. -  М.: Высш. шк. - 1989.
10. Кучук М. В. Генетическая инженерия высших растений. -  К. Наук.думка. - 1997.
11. Льюин Б. Гены. -  М.: Мир. - 1985.
12. Ніколайчук В.І., Вакеріч М.М. Генетика -  Ужгород: Вид-во Ґражда, 2013.
13. Палилова А.Н. Генетические системы у растений и их взаимодействие. -  Минск: 

Наука и техника, 1986.
14. Рокицкий П. Ф. Введение в статистическую генетику. -  Минск: Вышейш. шк., 1978,
15. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. В 2-х т. -  М.: Мир, 1998.
16. Січняк О.Л. Нехромосомна спадковість. Конспект лекцій. -  Одесса: ОНУ, 2004.
17. Січняк О.Л. Медична генетика. Конспект лекцій. -  Одеса, ОНУ, 2016.
18. Стрельчук C. I., Демидов С. В., Бердишев Г. Д., Голда Д. М. Генетика з основами 

селекції. -  K.: Фітосоціоцентр. - 2000.
19. Терновська Т.К. Генетичний аналіз. -  K.: Вид. дім Києво-Могилянська академія,

2010.-3 3 5  с.
20. Тихомирова М. М. Генетический анализ: Учебное пособие. -  Л.: Изд-во Ленингр ун

та .-1990.
21. Тоцький В. М. Генетика. — Одеса: Астропринт. — 2008.
22. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека: В 3 т. -  М.: Мир, 1989-1990.
23. Хаустова Н.Д., Белоконь С.В.Генетика поведения. Курс лекций. -  Одесса: ОНУ, 

2014.
24. Эллиот В., Эллиот Д. Биохимия и молекулярная биология. -  Москва, МАИК «Наука / 

Интерпериодика». -  2002.
". шк., 1978.

До змістової частини гідроекологія
1. Алимов A.B. Введение в продукционную гидробиологию. -  Л.: Гидрометиоиздат, 

1989.
2. Боярин М. В. Б Основи гідроекології: теорія й практика [Текст] : навч. посіб. / М. В. 

Боярин, I. М. Нетробчук. -  Луцьк : Вежа-Друк, 2016. -  365 с.



З. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Відновна гідроекологія порушених річкових 
та озерних систем. -  Рівне: Волинські обереги, 1999, т.1.

2019. Д е ? ! ™ 0 Н" ХИЖНЯК М' ПдР°біологія- Ч- L -  К-: Центр навчальної літератури,

ЗИЛОВ Е А‘ ГидР°биология и водная экология (организация, функционирование и 
рязнение водных экосистем). -  Иркутск: Изд-во Иркут, гос. ун-та, 2009 -  147 с

р . ч ^ и ^ о ^ '? и^ Л 7 .? е Сн * Г Ї Ж  ВІДН0ВНа « ч » « » * ! ,  порушених

Old7iPlu“ -°380ca ’ ПИШШЄНК° Ю В ’ ГР°ТОВСЬКа Ю Р' ГІДР°ЄК0Л0ГІЯ- -
8. Константинов A.C. Общая гидробиология. -  М.: Высшая школа, 1986.

. КражанС.А., ЛупачеваЛ.И. Естественная кормовая база водоемов и методы ее
“ НИЯ приинтенсивн0м « д а ™  рыбного хозяйства (Справочный материал 

дляработников прудовых хозяйств УССР). -  Львов: УААН, 1999.
10. Методические рекомендации посбору ио’бработке материалов при

гидробиологических исследованиях налресноводных водоемах: фитопланктон и его
родукция / Под ред. Г.Г. Винберга, Г.М. Лаврентьевой. -  Л.: ГОСНИОРХ, 1981

)1' Протасов А. А. Пресноводный перифитон. - К.: Наукова думка, 1994.
’ e®MePc Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. - М.: Мысль, 1990.

13. Романенко В.Д. Основи гідроекології. - K.: Обереги, 2001. -  461 с
„ J ™  ^ “ ““ ^ " “ «задамгадробиологаческого анализа поверхностных вод идонных 

ложении // Под ред. Абакумова В.А. - Л.: Гидрометеоиздат, 1983
15. Уваєва О.І., Коцюба І.Г., Єльнікова Т.О. Гідробіологія: навчальний посібник. -  

Житомир. Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. -  196 с.

До змістової частини зоологія
1. Догель В. А. Зоология беспозвоночных. -  М.: Наука, 1981. -  611 с.
2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. -  Суми: Університетська книга, 2019. -  

615 с.

3. Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П. Зоология позвоночных -  М • 
Академия, 2000. -  495 с.

4. Наумов Н.П., Карташов H.H. Зоология позвоночных. -М.: Высшая школа, 1979. -

5. Неведомська Є.О., Маруненко I.M., Омері І.Д. Зоологія. -  K.: Центр навчальної 
літератури, 2019. -  290 с.

6. Царик Й., Хамар І., Дикий І. та ін. Зоологія хордових: підручник. -  Львів: 
Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. -  356 с.

7. Шарова И. X. Зоология беспозвоночных. -  М.: Владос, 1999. -  592 с.
8. Щербак Г.И., Царічкова Д.Б. Зоологія безхребетних. Підручник. -  K.: Видавничо- 

поліграфічний центр "Київський університет", 2008. -  640 с.

До змістової частини мікробіологія
1. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія -  Л.: ВЦЛНУ, 2009. -  360 с.
2. Гудзь СП., Гнатуш С.О. Білінська І.С. Мікробіологія: практикум, тести -  Львів 

2012 .-227  с.

3. Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология. -  М.: Академия, 2005- 450 с.
4. Данилейченко В.В., Корнийчук О.П Микробиология, Вірусологія, Імунологіяю- 

Вінниця: Нова Книгаю-2017,- 21 с.



6. Лысак В. В.Микробиология : учеб. пособие. -  Минск: БГУ, 2007. -  426 с.
7. Лысак В.В., Фомина О.В. Систематика микроорганизмов. -  Минск: БГУ, 2014. -  306

с.
8. Люта В.А., Заговора Г.І. Основи мікробіології, вірусології та імунології. — K.:

Эдыр«я*9!*, аооі • и 380

9. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія / За ред. В.П. Широбокова. -  
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