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ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ
на базі загальної середньої освіти
На вступних іспитах з біології вступник до вищого навчального закладу
повинен виявити:
а) знання найголовніших понять, закономірностей і законів, що стосуються
будови, життя і розвитку рослинного, тваринного і людського організму, розвитку
живої природи;
б) знання будови, життя рослин, тварин, грибів, прокаріот і людини;
в) уміння обгрунтувати висновки, оперувати поняттями при поясненні явищ
природи

з

наведенням

прикладів

із

практики

сільськогосподарського

і

промислового виробництва, охорони здоров'я тощо. Цьому умінню надається
особливе значення, тому що воно буде свідчити про усвідомлення знань, про
розуміння вступником матеріалу, що викладається.
Вступ до біології
Біологія - наука про живу природу. Місце біології в системі природничих
наук. Різноманітність живих організмів. Основні царства живої природи: Бактерії,
Протисти, Рослини, Гриби, Тварини.
Рослини
Рослинний світ - складова частина природи, його різноманітність. Ботаніка наука про рослинний світ. Роль рослин у природі, значення в житті людини,
господарстві. Рослини - основа життя на планеті. Охорона живої природи.
Поняття про вегетативні та генеративні органи рослини.
Корінь і його функції. Види коренів. Типи (стрижнева і мичкувата) кореневих
систем та їх утворення. Зовнішня і внутрішня будова кореня. Зони кореня. Ріст
кореня. Поглинання води і мінеральних речовин. Добрива. Грунт, його значення
для життя рослин. Видозміни коренів.
Пагін. Брунька - зачатковий пагін, її будова. Типи бруньок. Розвиток пагона
із бруньки. Ріст стебла в довжину, галуження. Ріст стебла в товщину. Внутрішня
будова багаторічного стебла у зв'язку з його функціями. Утворення річних кілець.

Пересування мінеральних та органічних речовин по стеблу. Видозмінені пагони:
кореневище, бульба, цибулина. Їх біологічне та народногосподарське значення.
Листок. Зовнішня будова листка. Жилкування. Листки прості і складні.
Розміщення листків на стеблі. Особливості мікроскопічної будови листка в зв'язку
з його функціями: покривна тканина (шкірка, продихи), основна і провідна тканини
листка, випаровування води листками. Видозміни листків. Листопад.
Вегетативне розмноження рослин у природі і рослинництві (видозміненими
пагонами, живцями, відводками, поділом кущів, щепленням). Біологічне і
народногосподарське значення вегетативного розмноження.
Квітка, плід, насінина. Квітка - орган генеративного розмноження у
покритонасінних рослин. Будова оцвітини, тичинки, маточки. Квітки одно-,
двостатеві. Одно- та дводомні рослини. Суцвіття та їх біологічне значення.
Запилення (самозапилення, перехресне запилення). Подвійне запліднення у рослин.
Утворення насіння і плодів. Типи плодів. Будова і склад насіння (на прикладі одноі дводольних рослин). Умови проростання насіння. Живлення і ріст проростка.
Значення квітки, насінини та плоду в природі та житті людини.
Поняття про систематику рослин. Поняття про таксономічні категорії: вид,
рід, родина, порядок, клас, відділ, царство. Рослинні угруповання. Поняття про
науку екологію. Екологічні фактори неживої і живої природи. Сучасна систематика
органічного світу, клітинні та позаклітинні форми життя.
Віруси. Особливості їх будови та життєдіяльності.
Прокаріоти. Бактерії. Будова і життєдіяльність бактерій. Розмноження
бактерій. Розповсюдження бактерій у повітрі, грунті, воді, живих організмах. Роль
бактерій

в природі, медицині, сільському господарстві

і

промисловості.

Хвороботворні бактерії та боротьба з ними.
Водорості.

Будова

і

життєдіяльність

одноклітинних

(на

прикладі

хламідомонади) і нитчастих (на прикладі улотрикса) водоростей. Роль водоростей у
природі та народному господарстві.
Гриби. Загальна характеристика грибів. їх будова, живлення, симбіоз з
рослинами. Цвільові гриби. Мукор. Пеніцил, його використання для отримання

антибіотиків. Дріжджі. Гриби-паразити, які викликають хвороби рослин. Роль
грибів у природі і народному господарстві.
Лишайники. Будова. Живлення. Розмноження. Роль лишайників у природі і
господарстві.
Вищі рослини. Основні відділи рослин. Цикли розвитку вищих рослин.
Папороті. Хвощі. Плауни. Будова і розмноження. Їх місце в еволюції рослин.
Мохи. Будова і розмноження мохів (на прикладі зозулиного льону). Сфагнум.
Утворення торфу.
Голонасінні. Будова і розмноження голонасінних (на прикладі сосни).
Різноманітність хвойних, їх значення в природі, народному господарстві.
Покритонасінні. Особливості будови та життєдіяльності квіткових рослин.
Клас дводольні рослини. Родини: хрестоцвіті, розоцвіті, бобові, пасльонові,
складноцвіті. Клас однодольні рослини. Родини: лілійні, злакові. Характерні ознаки
рослин названих родин, їх біологічні особливості та народногосподарське
значення.
Тварини
Тваринний світ - складова частина природи. Систематика тварин (завдання
систематики, таксономічні категорії, основні принципи класифікації тварин).
Основні систематичні групи тварин.
Найпростіші. Загальна характеристика одноклітинних, особливості їх будови
і життєдіяльності.
Амеба.

Пересування,

живлення,

дихання,

виділення.

Розмноження.

Утворення цисти.
Евглена зелена. Особливості живлення.
Інфузорія-туфелька.

Будова,

основні

процеси

життєдіяльності.

Подразливість.
Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу. Гідра. Зовнішня і
внутрішня будова. Типи клітин. Променева симетрія. Двошаровість. Нервова
система. Живлення. Регенерація. Розмноження.

Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Особливості будови і
життєдіяльності

на

прикладі

планарії

білої.

Паразитичні

плоскі

черви,

представники та їх життєві цикли.
Круглі черви. Загальна характеристика типу. Аскарида людська, її будова та
життєдіяльність. Цикл розвитку. Пристосованість червів до паразитизму та способи
запобігання зараженню.
Кільчасті черви. Загальна характеристика типу. Зовнішня і внутрішня будова
та життєдіяльність дощового черв'яка. Регенерація. Розмноження. Роль дощових
черв'яків у ґрунтоутворенні.
Молюски. Загальна характеристика типу. Ставковик великий. Беззубка.
Зовнішня та внутрішня будова, особливості життєдіяльності. Різноманітність
молюсків, їх роль у природі та значення в житті людини.
Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність. Поділ на
класи.
Ракоподібні.

Загальна

характеристика

класу.

Особливості

будови

і

життєдіяльності рака річкового. Розмноження.
Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови та
життєдіяльності павука-хрестовика. Кліщі. Зовнішня будова. Значення в природі і
житті людини. Заходи по захисту людини від кліщів.
Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості будови і процесів
життєдіяльності комах (на прикладі хруща травневого). Розмноження. Типи
розвитку комах. Основні ряди комах: лускокрилі, твердокрилі, двокрилі,
перетинчастокрилі,

прямокрилі.

Особливості

будови

та

життєдіяльності

представників цих рядів комах. Роль і значення комах.
Хордові. Загальна характеристика типу.
Риби. Загальна характеристика групи, поділ на класи хрящових і костистих.
Особливості зовнішньої та внутрішньої будови риби на прикладі окуня річкового.
Різноманітність риб (акули, осетрові, костисті, кистепері). Розмноження, нерест і
розвиток. Міграції. Турбота про потомство. Господарське значення риб.

Земноводні.

Характеристика

класу,

класифікація.

Жаба.

Особливості

зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Розмноження і
розвиток. Різноманітність земноводних, їх походження і значення.
Плазуни. Загальна характеристика класу. Ящірка прудка. Особливості її
будови і процесів життєдіяльності. Різноманітність сучасних плазунів, їх практичне
значення. Походження плазунів. Стародавні плазуни: динозаври, звірозубі ящери.
Птахи.

Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої і

внутрішньої будови та процесів життєдіяльності птахів на прикладі голуба.
Поведінка птахів. Розмноження і розвиток птахів. Турбота про потомство.
Пристосованість птахів до сезонних явищ у природі (гніздування, кочівки.
перельоти) і різних умов існування. Роль птахів у природі і житті людини.
Птахівництво.
Ссавці.

Загальна

характеристика

класу.

Особливості

зовнішньої

та

внутрішньої будови та процесів життєдіяльності на прикладі собаки свійської.
Різноманітність ссавців, характеристика основних рядів: першозвірі, сумчасті,
комахоїдні, рукокрилі, гризуни, хижаки, ластоногі, китоподібні, парно - і не
парнокопитні,

примати.

Роль

ссавців

у

природі

і

житті

людини.

Сільськогосподарські тварини класу ссавців - велика рогата худоба, вівці, коні,
свині.
Етапи розвитку тваринного світу. Ускладнення будови та життєдіяльності
хребетних у процесі історичного розвитку тваринного світу.
Людина та її здоров'я
Рівні організації тіла людини: клітина, тканини, органи, системи органів.
Поняття про тканини людини. Види тканин (епітеліальна, м'язова, нервова,
сполучна). Організм - єдине ціле. Нервова і гуморальна регуляція діяльності
організму.
Опорно-рухова система. Значення системи. Скелет людини: будова і
особливості будови в зв'язку з прямоходінням. Типи сполучення кісток. Склад,
будова і властивості кісток.

М'язи, їх функції. Основні групи м'язів тіла людини. Робота м'язів. Втома.
Значення фізичного виховання і праці для правильного формування скелету і
розвитку м'язів. Попередження викривлення хребта і травм опорно-рухової
системи.
Кров і кровообіг. Внутрішнє середовище організму (кров, міжклітинна
рідина, лімфа) та його відносна сталість. Значення крові і кровообігу. Склад крові,
плазма крові. Зсідання крові. Будова і функції еритроцитів і лейкоцитів. Імунітет.
Запобіжні щеплення. Донорство.
Органи кровообігу: серце і судини (артерії, капіляри, вени). Серце. Його
будова і робота. Пульс. Велике і мале кола кровообігу. Рух крові по судинах. Тиск
крові. Нервова та гуморальна регуляція діяльності серця і судин. Попередження
серцево-судинних хвороб.
Дихання. Значення дихання. Органи дихання, їх будова і функція. Газообмін
в легенях і тканинах. Поняття про життєву ємність легень. Гуморальна і нервова
регуляція дихання. Гігієна дихання.
Травлення. Значення травлення. Поживні речовини і харчові продукти.
Будова і функції органів травлення. Травні ферменти і їх роль у травленні. Роль
І.П. Павлова у вивченні функцій органів травлення. Травлення в ротовій
порожнині, шлунку, кишечнику. Печінка і підшлункова залоза, їх роль у травленні.
Поняття

про

нервово-гуморальну

регуляцію

шлункового

соковиділення.

Всмоктування. Гігієна травлення.
Обмін речовин і енергії. Значення для організму білків, жирів та вуглеводів,
води і мінеральних солей. Вітаміни. їх роль в обміні речовин. Способи зберігання
вітамінів у харчових продуктах.
Органи сечової системи, їх будова і функції. Способи виділення із організму
кінцевих продуктів обміну речовин.

Шкіра. Будова і функції. Роль у

теплорегуляції. Загартування організму. Гігієна шкіри і одягу.
Залози внутрішньої секреції. Значення залоз внутрішньої секреції для росту,
розвитку і регуляції функцій організму. Гормони. Внутрішньо секреторна
діяльність підшлункової залози, наднирників.

Нервова система. Значення нервової системи в регуляції і узгодженості
функцій організму людини. Будова і функції спинного мозку: і відділів головного
мозку: довгастого, середнього, проміжного, мозочка. Великі півкулі головного
мозку, їх значення. Поняття про вегетативну нервову систему.
Органи чуття, їх значення. Будова і функції органу зору, гігієна. Будова і
функції органу слуху, гігієна. Аналізатори.
Вища нервова діяльність. Безумовні і умовні рефлекси. Утворення і
біологічне значення умовних рефлексів. Гальмування умовних рефлексів. Роль І.М.
Сеченова та І.П. Павлова у створенні вчення про вищу нервову діяльність, його
суть. Свідомість і мислення людини як функції вищих відділів головного мозку.
Гігієна фізичної, розумової праці і відпочинку. Сон, його значення.
Людина і довкілля. Екологія людини та її значення для гармонізації
відносин людства та довкілля
Вплив екологічних факторів на організм людини. Біологічні основи
адаптацій людини до зміни інтенсивності дії екологічних факторів. Комплексна
діяекологічних факторів на організм людини та їх взаємодія. Біологічні адаптивні
ритми людини (зовнішні та внутрішні), їх роль у забезпеченні здатності організму
до підтримування сталості внутрішнього середовища і пристосування до змін
довкілля. Засоби підвищення адаптаційних можливостей організму людини.
Діяльність людини як особливий екологічний фактор та її вплив на оточуюче
природне середовище. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським
суспільством. Шляхи розв'язання екологічних проблем та захисту оточуючого
природного середовища від забруднення. Екологічний моніторинг.
Людина розумна як біологічний вид. Людина розумна (Ноmо sapiens) —
біологічний вид. Критерії та структура виду. Положення людини в системі
органічного світу. Походження людини. Антропогенез і його рушійні сили. Роль
біологічних і соціальних факторів в історичному розвитку людини. Основні етапи
історичного розвитку виду Людина розумна.
Загальна біологія

Хімічний склад живих організмів. Особливості хімічного складу живих
організмів. Співвідношення хімічних елементів у живій та неживій природі.
Властивості води та її функції в організмі. Неорганічні речовини як компоненти
живих істот. Органічні сполуки клітини та їхня загальна характеристика. Поняття
про біополімери. Особливості будови, властивості та функції вуглеводів. Ліпіди:
структура, властивості та функції.
Поняття про пептиди і поліпептиди. Властивості та функції білків в
організмі. Поняття про ферменти. Особливості будови, властивості та функції
нуклеїнових кислот (ДНК та різних типів РНК). Самоподвоєння ДНК.
Клітина — структурно-функціональна одиниця живих організмів. Будова та
життєдіяльність клітин. Цитологія — наука про клітини. Історія вивчення клітини.
Клітинна теорія та її значення для розвитку біології. Методи цитологічних
досліджень. Загальні уявлення про будову клітин прокаріот та еукаріот. Поняття
про біологічні мембрани — їх структуру, властивості та основні функції.
Плазматична мембрана та її роль. Поверхневий апарат клітин. Будова та функції
глікокаліксу, клітинної стінки рослин. Цитоплазма та її компоненти. Поняття про
матрикс цитоплазми, органели та клітинні включення. Клітинний центр.
Ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі, особливості їхньої
будови та функцій. Мітохондрії. Пластиди та їх типи. Поняття про автономію
мітохондрій та хлоропластів у клітині. Органели руху.
Ядро, особливості його будови та функцій. Особливості будови та хімічного
складу хромосом. Поняття про каріотип. Провідна роль ядра у процесах
спадковості. Взаємозв'язки між органелами в клітині.
Загальні уявлення про клітинний цикл. Інтерфаза. Мітоз та його фази.
Біологічне значення мітозу. Мейоз та його фази. Біологічне значення мейозу.
Порівняльна характеристика клітин прокаріот та еукаріот. Особливості організації
клітин прокаріот.
Обмін речовин та перетворення енергії в організмі. Загальні уявлення про
обмін речовин та перетворення енергії в організмі. АТФ, її структура та функції в
організмі. Етапи перетворення енергії в організмі. Анаеробний етап перетворення

енергії. Гліколіз та його значення. Бродіння. Кисневий (аеробний) етап
перетворення енергії. Аеробне перетворення вуглеводів. Основні уявлення про
пластичний обмін. Біосинтез білків та його етапи.
Генетичний код і його властивості. Поняття про реакції матричного синтезу.
Взаємозв'язок перетворень білків, ліпідів та вуглеводів. Роль ферментів у
забезпеченні процесів обміну речовин. Виведення з організмів продуктів обміну
речовин.
Загальні уявлення про фотосинтез. Основні реакції світлової та темнової фаз
фотосинтезу в хлоропластах. Значення фотосинтезу для існування біосфери.
Поняття про хемосинтез та його значення.
Віруси. Місце вірусів у системі органічного світу. Особливості будови та
процесів життєдіяльності вірусів. Механізми проникнення вірусів в організм та
клітини хазяїна, їхнє розмноження та шляхи поширення у природі. Вплив вірусів
на організм хазяїна.
Захисні реакції організму проти вірусних інфекцій. Роль вірусів у природі та
житті людини.
Організм як біологічна система. Одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні
організми. Поняття про тканину, орган та систему органів. Основні типи тканини
судинних

рослин

(твірні,

покривні,

механічні,

провідні

та

основна)

та

багатоклітинних тварин (сполучні, м'язова, нервова, епітеліальна). Особливості їх
будови та функцій, фізіологічні та функціональні системи органів та їхнє значення
для забезпечення нормальної життєдіяльності організмів.
Етапи індивідуального розвитку організмів. Особливості онтогенезу тварин.
Зародковий (ембріональний) етап. Дробіння та утворення бластули.
Утворення гаструли.
Післяембріональний розвиток, його етапи і типи у тварин. Явище регенерації
та його біологічне значення.
Поняття про життєвий цикл. Прості та складні життєві цикли. Чергування
гаметофіту та спорофіту у рослин та його біологічне значення.
Спадковість і мінливість організмів. Генетика — наука про закономірності

спадкової мінливості. Основні генетичні поняття: ген, алель, рецесивність,
домінантність, мінливість, спадковість, геном, генотип, фенотип. Методи
генетичних досліджень.
Закономірності спадковості встановлені Г. Менделем: закон одноманітності
гібридів першого покоління (закон домінування), закон розщеплення ознак, закон
незалежного

комбінування

станів

ознак.

Статистичний

характер

законів

спадковості Г. Менделя та їхні цитологічні основи. Закон чистоти гамет.
Генетика статі. Аутосоми та статеві хромосоми. Визначення статі у різних
групп організмів та його генетичні основи. Співвідношення статей у популяції та
його регуляція.
Успадкування, зчеплене зі статтю.
Генотип як цілісна система. Молекулярна структура гена. Співвідношення
ген — ознака. Взаємодія генів та її типи. Множинна дія генів. Позаядерна
спадковість та її біологічне значення.
Роль взаємодії генотипу та умов довкілля у формуванні фенотипу.
Модифікаційна

(неспадкова)

мінливість

та

її

властивості.

Статистичні

закономірності модифікаційної мінливості.
Спадкова мінливість та її види. Комбінаційна мінливість та її джерела.
Мутаційна мінливість. Типи мутацій та причини їхнього виникнення. Поняття про
мутагенні фактори. Спонтанні (самочинні) мутації. Загальні властивості мутацій.
Значення мутацій у природі та житті людини. Закон гомологічних рядів спадкової
мінливості організмів М.І. Вавилова.
Генетика популяцій. Генетична структура популяцій. Поняття про генофонд
популяції. Накопичення мутацій. Резерв спадкової мінливості. Закон Харді
Вайнберга.
Основи селекції та біотехнології. Завдання сучасної селекції. Основні методи
селекції. Поняття про сорт, породу та штам. Штучний добір та його форми.
Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки.

Основи екології.
Предмет екології та її завдання. Методи екологічних досліджень.
Зв'язки екології з іншими науками. Поняття про середовище існування. Принцип
єдності організму та середовища. Екологічні фактори та їхня класифікація
(абіотичні, біотичні, антропічні). Закономірності дії екологічних факторів на
організми.
Поняття про обмежуючі (лімітуючі) фактори. Комплексна дія екологічних
факторів на організми та їхня взаємодія.
Екологічна характеристика та популяційна структура виду. Поняття про
екологічну нішу. Особливості структури популяцій (вікова, просторова, часова
тощо). Популяційні хвилі та механізми регуляції густини та чисельності популяцій.
Біоценоз, біогеоценоз та екосистема, їхні структури та характеристики.
Властивості біогеоценозів. Взаємозв'язки між популяціями у біогеоценозах.
Перетворення енергії у біогеоценозах. Ланцюги живлення та їх типи. Поняття про
харчову (трофічну) сітку.
Правило екологічної піраміди. Види екологічних пірамід.
Вплив екологічних факторів на зміни у біогеоценозах. Зміни біогеоценозів з
часом. Причини цих процесів. Поняття про сукцесію, типи сукцесій та їх причини.
Саморегуляція

біогеоценозів.

Агроценози

та

особливості

їхнього

функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів.
Людина і біосфера. Оболонки планети Земля. Біосфера та її межі. Жива
речовина біосфери, її властивості та функції. Колообіг речовин у біосфері як
необхідна умова п існування. Саморегуляція біосфери. Роль живих організмів у
перетворенні оболонок Землі.
Вчення В.І. Вернадського про ноосферу. Діяльність людини та стан біосфери.
Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людиною: ріст населення
планети, ерозія та забруднення ґрунтів, ріст великих міст, знищення лісів,
нераціональне використання водних та енергетичних ресурсів, можливі зміни
клімату, негативний вплив на біологічне різноманіття тощо. Застосування
екологічних знань у практичній діяльності людини.

Поняття про екологічне мислення.
Поняття про Червону книгу. Природоохоронні території та їхня роль у
збереженні та відтворенні біологічного різноманіття України. Природоохоронне
законодавство України. Значення міжнародного співробітництва для збереження та
покращання стану довкілля.
Еволюційне вчення. Поняття про еволюцію. Еволюційна гіпотеза Ж:Б.Ламарка.
Успіхи біології у першій половині ХІХ сторіччя як передумова подальшого
розвитку еволюційного вчення. Ч. Дарвін та основні положення його еволюційної
гіпотези.
Синтетична теорія еволюції, її основні положення. Популяція як одиниця
еволюції. Елементарні фактори еволюції: хвилі життя, дрейф генів, ізоляція. Види
природного

добору та

його

творча

роль.

Поняття

про

мікроеволюцію,

видоутворення та макроеволюцію. Вид і його критерії. Видоутворення. Поняття
про біологічний прогрес та регрес. Шляхи досягнення біологічного прогресу:
ароморфоз, ідіоадаптація та загальна дегенерація. Співвідношення між основними
шляхами еволюції.
Історичний розвиток органічного світу. Принципи класифікації організмів.
Поняття про наукові назви рослин і тварин. Поняття про штучні та природні
(філогенетичні) системи організмів.
Проблема виникнення життя на Землі та пізнання його суті. Огляд основних
гіпотез виникнення життя на Землі.
Поділ геологічної історії Землі на ери, періоди та епохи. Особливості
еволюції прокаріот і еукаріот.
Розвиток життя в кайнозойську еру. Основні еволюційні події ери.
Діяльність людини як особливий фактор еволюції. Проблема походження
людини та сучасні погляди на неї.
Критерії оцінювання абітурієнтів
на вступних іспитах з біології
Іспит з біології проводиться у формі тестових завдань.

Тривалість іспиту - 1 година (60 хвилин) без перерви. Загальна максимальна
сума балів, яку може набрати абітурієнт, складає 200 балів.
Білет складається з 20 тестових завдань по розділу «Рослини», «Тварини»,
«Людина та її здоров'я», «Загальна біологія». У кожному тестовому завданні є 4
варіанти відповідей, один з яких вірний. Кожна правильна відповідь оцінюється в
десять балів. Літера вірної відповіді (тільки одна, для кожного запитання) повинна
бути чітко обведеною за зразком: а, б, в, г. Якщо буде обведено дві чи більше літер,
відповідь вважається невірною. Якщо абітурієнт бажає скасувати обведену літеру
для корекції відповіді, невірно обведена літера повинна бути закресленою за
зразком: а, б, в, г. Якщо виправлень більше ніж одне, відповідь на питання також
враховується не вірною.
Максимальна кількість балів за теоретичні тестові завдання складає 200
балів.
Абітурієнт повинен продемонструвати:
а) знання найголовніших понять, закономірностей і законів, що стосуються
будови, життя і розвитку рослинного, тваринного і людського організму, розвитку
живої природи;
б) знання будови, життя рослин, тварин, грибів, прокаріот і людини.
Згідно зазначених орієнтирів виділено чотири рівні знань абітурієнтів:
високий, достатній, середній, початковий.

Бали

Переведення
отриманих
балів
у 200 бальну
шкалу

Абітурієнт може відтворити 2-3 біологічні об'єкти; мало
усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності;
виконує не більш як 20 % від загальної кількості тестів.
Абітурієнт намагається відтворити окремі факти, наводить
елементарні приклади біологічних об’єктів і їх окремі
ознаки; виконує 25 % від загальної кількості тестів.
Абітурієнт має фрагментарні уявлення про біологічні
об'єкти, слабко орієнтується під час відповідей на тестові
завдання; не має сформованих умінь та навичок; виконує
30 % від загальної кількості тестів.
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ТАБЛИЦЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ З 12 – БАЛЬНОЇ У 200 – БАЛЬНУ ШКАЛУ

Середній
Достатній
Високий

Абітурієнт
має початковий рівень знань; слабко
орієнтується в поняттях; неповно характеризує загальні
ознаки біологічних об'єктів; виконує 45 % від загальної
кількості тестів.
Абітурієнт
відтворює основний зміст навчального
матеріалу; характеризує загальні ознаки біологічних
об’єктів; знає близько половини навчального матеріалу,
здатен відтворити його з помилками та неточностями,
формулює біологічні поняття, знає основні закони та
правила; виконує 55 % від загальної кількості тестів.
Абітурієнт
неповно відтворює навчальний матеріал,
відповідає на окремі запитання; у цілому правильно вживає
біологічні терміни; у відповідях допускає помилки;
характеризує будову та функції окремих-біологічних
об'єктів; виконує прості, типові вправи; виконує 65 % від
загальної кількості тестів.
Абітурієнт
відтворює більшу частину навчального
матеріалу,
застосовуючи
необхідну
термінологію;
розкриває суть біологічних понять; характеризує основні
положення біологічної науки, допускаючи у відповідях
неточності; правильно відтворює логіку біологічних явищ,
встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними, має
стійкі біологічні знання; застосовує їх для вирішення
стандартних ситуацій; правильно використовує біологічну
термінологію; виконує 75 % від загальної кількості тестів.
Абітурієнт відтворює навчальний матеріал; відповідає на
поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності;
порівнює біологічні об’єкти, явища і процеси живої
природи, встановлює відмінності між ними; логічно
висвітлює події з точки зору біологічного взаємозв'язку;
виконує 80 % від загальної кількості тестів.
Абітурієнт вільно оперує вивченим матеріалом
та
відповідає на поставлені запитання; дає порівняльну
характеристику біологічним об’єктам явищам і процесам
живої природи; розв’язує стандартні пізнавальні завдання;
стандартно аргументує при оцінці явищ живої природи;
чітко тлумачить поняття; виконує 85 % від загальної
кількості тестів.
Абітурієнт має глибокі та повні знання біологічних явищ,
системно відтворює навчальний матеріал у межах
програми; розкриває суть біологічних явищ, процесів;
аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причиннонаслідкові зв’язки; використовує знання у нестандартних
ситуаціях; використовує додаткові джерела та матеріали;
виконує 95 % від загальної кількості тестів.
Абітурієнт логічно та усвідомлено відтворює навчальний
матеріал у межах програми; обґрунтовано відповідає на
запитання; розкриває закономірності живої природи;
оцінює біологічні явища, закони; виявляє і обґрунтовує
причинно-наслідкові зв’язки; аргументовано використовує
знання у нестандартних ситуаціях; вільно оперує
термінологією; вирішує проблемно-біологічні завдання;
виконує 100 % від загальної кількості тестів.
Абітурієнт має системні знання з біології, вміє їх
самостійно набувати, представляє власні неординарні
судження щодо біологічних процесів та явищ; користується
широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує
складні проблемні завдання, схильний до системнонаукового аналізу та прогнозу біологічних явищ і процесів;
виконує 100 % від загальної кількості тестів.
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