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РІВНЕ  



1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Порядок оцінювання розроблений на підставі Законів України "Про освіту", 

"Про вищу освіту", Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України, Правил прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування.  

Вступний іспит із біології проводиться для прийому на навчання до 

Національного університету водного господарства та природокористування осіб: 

- на перший курс на основі повної загальної середньої освіти, які мають право 

брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів. 

Категорія таких осіб визначена в Правилах прийому на навчання до 

Національного університету водного господарства та природокористування.  

-  на другий курс для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) за неспорідненою спеціальністю при 

вступі на спеціальності визначені в Правилах прийому на навчання до 

Національного університету водного господарства та природокористування. 

Мета вступного іспиту – оцінити ступінь підготовленості вступників із 

біології для конкурсного відбору.  

Завдання вступного іспиту з біології полягає у тому, щоб оцінити знання та 

вміння вступників:  

- основні, найбільш характерні особливості будови нижчих та вищих рослин; 

- основні, найбільш характерні особливості та властивості тварин; 

- прояви життя на всіх рівнях організації живого – субклітинному, клітинному, 

тканинному, органному, організмовому і надорганізмовому; 

- використовувати методи та підходи при певних біологічних дослідженнях; 

- оцінити складність біологічних процесів і систем. 

 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Організація вступного іспиту здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

Вступний іспит проводиться приймальною комісією письмово. Загальна 

кількість завдань вступного іспиту 45 із наступних розділів: 

- Основи загальної біології; 

- Ботаніка, основи фізіології та екології рослин; 

- Зоологія, основи фізіології та екології тварин. 

 

Вступний іспит із біології передбачає тестові завдання чотирьох рівнів 

складності: 

I Дати відповідь на запитання “так” або “ні”  
Завдання складається із запитання та 2-х варіантів відповіді, з яких 

потрібно обрати один правильний 

II  Дати вірну відповідь на запитання 

Завдання складається із запитання та 5-ти варіантів відповіді, з яких 

потрібно обрати один правильний 



III Доповнити речення, вставити пропущені слова 

Під час виконання завдання необхідно встановити приналежність 

запропонованих термінів до наведеного запитання: надано 5 варіантів 

відповіді, з яких потрібно обрати один правильний 

IV Визначити кілька правильних відповідей серед приведених 

Завдання складається із запитання та 5-ти варіантів розширеної відповіді, 

з яких потрібно обрати один правильний 

 

Тривалість проведення вступного іспиту дві академічні години.  

 

3. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
Завдання вступного випробування відповідають програмі зовнішнього 

незалежного оцінювання з БІОЛОГІЇ для осіб які бажають здобути вищу освіту на 

основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20 грудня 2018 року №1426. Ознайомитися із 

програмою вступного випробування можна за посиланням: 

http://osvita.ua/doc/files/news/9/943/PROGRAMA_2020_BIO-2-26.pdf 
 

4. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ НА 

ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ  

Хімічний склад та молекулярна організація клітин 

1) Елементарний склад живих організмів.  

2) Неорганічні речовини (елементи, що входять до складу живих організмів: 

значення для клітини й організму).  

3) Органічні речовини (будова і функції).  

4) Ферменти.  

5) Нуклеїнові кислоти (будова та функції ДНК і РНК. Редуплікація та  

реплікація ДНК. АТФ). 

Єдність структурно-функціональних особливостей живого 

1) Клітинна теорія: етапи створення та значення клітинної теорії для розвитку 

біологічної науки. Положення сучасної клітинної теорії.  

2) Прокаріотичні та еукаріотичні клітини. 

3) Біологічні мембрани.  Мембранні органели клітин. Функції клітинних 

мембран. Транспорт речовин крізь плазматичну мембрану.  

4) Будова надмембранного комплексу. Підмембранний комплекс.  

5) Ядро: будова та функції частин ядра.  

6) Цитоплазма, її компоненти (будова та функції).  

7) Неклітинні форми життя: характеристика, будова, значення, класифікація 

вірусів. 

Процеси самооновлення та саморегуляції в біологічних системах. Клітина як 

цілісна система 

1) Життєвий цикл клітин (мітоз, мейоз, амітоз, ендорепродукція).  

2) Обмін речовин та енергії. Пластичний і енергетичний обмін. Етапи 

енергетичного обміну.  

http://osvita.ua/doc/files/news/9/943/PROGRAMA_2020_BIO-2-26.pdf


3) Етапи біосинтезу білку.  

4) Фотосинтез, його світлова і темнова фази. Хемосинтез. 

Організмений рівень організації життя. Форми розмноження організмів 
1) Гаметогенез та запліднення.  

2) Онтогенез: періоди і стадії, формування зародкових листків.  

3) Спадковість організмів. Методи генетичних досліджень.  

4) Основні положення хромосомної теорії спадковості. Взаємодія генів. Види 

генів.  

5) Закономірності мінливості організмів. Мутаційна мінливість, властивості і 

значення мутацій, типи мутацій за рівнем і місцем виникнення і походженням.  

6) Закон гомологічних рядів спадкової мінливості.  

7) Генетичні основи селекції організмів (форми штучного добору і 

гібридизації).  

БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН  

Фізіологічні функції рослинного організму їхні взаємозв'язки, регуляція та 

пристосування до навколишнього середовища (становлення в процесі еволюції 

й індивідуального розвитку) 

1) Водний режим рослин. Фракційний склад внутрішньоклітинної води.  

2) Надходження і транспортування води в рослинному організмі. 

3) Коренева система як орган поглинання води.  Рушійні сили висхідного 

потоку води. Транспірація. Особливості водного режиму різних екологічних груп 

рослин.  

Значення основних фізіологічних процесів рослин у створенні загальної 

біопродуктивності 
1) Суть і значення фотосинтезу.  

2) Живлення рослин: мінеральне живлення, гетеротрофне живлення.  

3) Дихання.  

4) Поняття біопродуктивності.  

5) Поняття ріст і розвиток рослин. Первинний ріст рослин. Вторинний ріст 

рослин.  

6) Розмноження рослин. Життєвий цикл рослин різних видів. 

Рослини 
1) Загальні ознаки представників царства Рослини. 

2) Вегетативні та генеративні органи квіткових рослин, їхня будова та функції. 

3) Види розмноження рослин. Вегетативне природне та штучне розмноження 

рослин та його практичне значення. 

4) Загальна характеристика основних груп рослин: водорості; вищі спорові 

рослини; голонасінні; покритонасінні рослини. Найважливіші родини 

покритонасінних рослин.  

ЗООЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН  

Сучасні уявлення про природну систему тваринного світу 

1) Зоологія, як наука про тваринний світ, розвиток, сучасне положення, роль у 

біосфері та житті людини.  

2) Класифікація тварин. 

3) Основні морфо-фізіологічні рівні тваринних організмів. 



 

Морфо-фізіологічні та екологічні особливості тварин різних систематичних 

груп 
1) Тип найпростіші: загальна характеристика, біологічні особливості, значення 

у природі та житті людини.  

2) Тип кишковопорожнинні: загальна характеристика, біологічні особливості, 

значення у природі та житті людини.  

3) Тип плоскі черви. Тип первиннопорожнинні або круглі черви. Тип Кільчасті 

черви, або Кільчаки: загальна характеристика, біологічні особливості, значення у 

природі та житті людини.  

4) Тип молюски або м’якуни: загальна характеристика, біологічні особливості, 

значення у природі та житті людини.  

5) Тип членистоногі (ракоподібні, павукоподібні, комахи): загальна 

характеристика, біологічні особливості, значення у природі та житті людини.  

6) Тип Хордові (ланцетники, риби, земноводні, плазуни, птахи, ссавці): 

загальна характеристика, біологічні особливості, значення у природі та житті 

людини. 
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6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Результат вступного іспиту із біології для вступників які приймають участь в 

конкурсі для здобуття ступеня бакалавра, оцінюються за шкалою від 100 до 200 

балів і зараховуються замість балів сертифікату зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів 

зі вступного іспиту складає не менше 100 балів. 

1. При оцінюванні 1-5 завдань екзаменаційної роботи виставляються бали: 

а) за правильну відповідь  – по 1 балу за кожне завдання; 

б) за неправильну відповідь або її відсутність – 0 балів. 

2. При оцінюванні 6-35 завдань екзаменаційної роботи виставляються бали: 

а) за правильну відповідь  – по 2 бали за кожне завдання; 

б) за неправильну відповідь або її відсутність – 0 балів. 

3. При оцінюванні 36-40 завдань екзаменаційної роботи виставляються бали: 

а) за правильну відповідь  – по 3 бали за кожне завдання; 

б) за неправильну відповідь або її відсутність – 0 балів. 

4. Оцінювання розв’язання завдань 41-45 проводиться за наступними критеріями: 

а) зазначено всі вірні відповіді до поставленого питання – виставляється 4 

бали; 

 б) зазначено не повну кількість вірних відповідей – виставляється 1 бал;   

 в) відсутність вірних відповідей – виставляється 0 балів. 

Оцінка за виконання письмової роботи з біології у 200-бальній системі 

оцінювання визначається за формулою  

N = n+100, 

де: n – кількість набраних балів при виконанні завдань 1-100. 

 

Критерії оцінювання вступного іспиту із математики: 

 

№ з/п Правильні відповіді (бали) Оцінка (шкала ЗНО) 

1. 0 – 100 не склав 

2. 101 – 200 101 – 200 

 

Порядок оцінювання розглянутий та узгоджений на засіданні кафедри екології, 

технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства    

(протокол № 2  від 22 жовтня 2019 р.)  

 

Завідувач кафедри екології       М.О. Клименко  

 

Порядок оцінювання розглянутий та схвалений на засіданні приймальної комісії  

(протокол № ___ від ___ __________ 2019 р.)  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії        Р.В. Жомирук 


