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Перелік тем, що входять до програми співбесіди для осіб, які 

вступають для здобуття ОС «Бакалавр» на базі повної загальної середньої 

освіти: 

 

Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація 

спадкової інформації. Хімічний склад клітини. Структура та 

функціонування еукаріотичних клітин. Обмін речовин і перетворення енергії. 

Збереження та реалізація спадкової інформації.  

Закономірності спадковості і мінливості організмів. Генетика – 

наука про закономірності спадковості і мінливості організмів. Закономірності 

спадковості організмів. Закономірності мінливості організмів. Селекція 

організмів. Біотехнологія  

Біорізноманіття. Систематика – наука про різноманітність організмів. 

Віруси. Віроїди. Пріони. Прокаріотичні організми. Водорості. Рослини. 

Вегетативні органи та життєві функції рослин. Генеративні органи 

покритонасінних рослин. Різноманітність рослин. Розмноження рослин. 

Гриби. Лишайники. Одноклітинні гетеротрофні еукаріотичні організми. 

Губки. Справжні багатоклітинні тварини. Загальні ознаки будови і процесів 

життєдіяльності. Поведінка тварин. Різноманітність, поширення, значення 

тварин. 

Організм людини як біологічна система. Будова тіла людини. 

Нервова регуляція. Нервова система людини. Гуморальна регуляція. 

Ендокринна система людини. Внутрішнє середовище організму людини. 

Кровоносна та лімфатична системи людини. Імунітет. Імунна система 

людини. Дихання. Дихальна система людини. Травлення. Травна система 

людини. Обмін речовин і перетворення енергії в організмі людини 

Виділення. Сечовидільна система людини. Шкіра. Терморегуляція. Опорно-

рухова система людини. Сенсорні системи людини. Вища нервова діяльність 

людини. Репродукція та розвиток людини.  

Основи екології і еволюційного вчення. Екологічні чинники. 

Популяція. Екосистеми. Біосфера як глобальна екосистема. Адаптація як 

загальна властивість біологічних систем. Основи еволюційного вчення.  
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На підставі результатів співбесіди комісія для проведення співбесіди з 

конкурсних предметів (на онові повної загальної середньої освіти) приймає 

рішення: «рекомендувати до зарахування» або «не рекомендувати до 

зарахування». 

Вступник за результатами співбесіди з конкурсних предметів 

рекомендується до зарахування в разі, якщо він виявив достатній рівень 

знань із дисциплін, які передбачені Умовами прийому та Правилами 

прийому. 

Вступник за результатами співбесіди з конкурсних предметів не 

допускається до участі в конкурсному відборі, якщо він виявив недостатній 

рівень знань з дисциплін, які передбачені Умовами прийому та Правилами 

прийому. 
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