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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Співбесіда з абітурієнтами проводиться з метою виявлення загальних знань 
з біології, перевірки рівня навчальних умінь і навичок. Програма співбесіди 
відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів з біології за 
курс основної та старшої школи і складається з трьох розділів.

Перший з них містить перелік питань з біології, якими повинен оволодіти 
вступник.

У другому розділі вказано вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки 
вступників.

У третьому розділі наведено критерії оцінювання відповіді вступника на 
співбесіді.

II. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ З БІОЛОГІЇ (11 клас)

1. Виділяють три послідовні етапи енергетичного обміну: підготовчі, 
безкисневі і кисневі. Як ви це зможете пояснити?

2. Будова та функції суглоба.
3. Які існують рівні організації живої матерії?
4. Тривалість серцевого циклу та його фаз.
5. Як будова молекули води пов’язана з її функціями?
6. Будова та функції шкіри.
7. Становлення людини (Homo sapiens) наслідок не лише біологічної еволюції, 

а і розвиток соціального середовища. Як ви це розумієте?
8. Типи з’єднання кісток.
9. Складні високомолекулярні природні органічні речовини - це білки. Як ви 

це розумієте?
10. Склад та функції крові.
11. Що собою становить структура ДНК, які її функції.
12. Будова та функції печінки.
13. Що собою становить структура РНК, які її функції.
14. Будова та функції м’язів.
15.Чому клітину вважають елементарною структурно-функціональною 

одиницею всіх організмів.
16. Будова та функції еритроцитів.
17. Що таке пластиди. Які відомі типи пластид?
18. Безумовні та умовні рефлекси.
19. Яка будова та функції ядра клітини?
20. Газообмін в тканинах.
21. Яке біологічне значення мітозу і мейозу? Чому мейоз забезпечує спадкову 

мінливість організму?



22.3а якими основними ознаками рослини можна віднести до класу 
двододольні?

23. Віруси вважають неклітинними формами життя. Як ви це розумієте?
24. Дайте коротку характеристику відділу покритонасінних. Які ви знаєте 

родини?
25. Що таке фотосинтез, основні фази, значення процесу для існування 

біосфери.
26. Які особливості будови та процесів життєдіяльності для

кишковопорожнинних на прикладі гідри?
27. Які форми запліднення відомі у рослин, біологічне значення подвійного 

запліднення у квіткових рослин.
28. Класи черевоногі, двостулкові, головоногі відносяться до типу молюски. 

Що ще ви можете доповнити?
29. Які основні генетичні поняття ви знаєте? Дати визначення.
30. Для представників ссавців характерні яйценародження та справжнє 

живонародження. Як ви це розумієте?
31. Що таке біоценоз, біогеоценоз та екосистема, їх структура, властивості?
32. Птахи і ссавці стали теплокровними. Чому? Відповідь обґрунтуйте.
33. Які типи тканин рослин вам відомі, їх будова, функції.
34.3а якими ознаками надклас риби поділяють на класи хрящові та кісткові?
35. Доведіть, що вуглеводи найпоширеніші органічні речовини на землі.
36. Дайте характеристику плазунів та вкажіть ускладнення їх будови порівняно 

із земноводними.
37.Одномембранні органели, їх будова і функції.
38. Які особливості вегетативного розмноження рослин та його практичне 

застосування у рослинництві?
39. В чому полягає біологічне значення процесу розмноження. Які форми 

розмноження організмів вам відомі?
40. Які особливості будови має дощовий черв’як та його значення у природі?
41 .Основні критерії та структура виду.
42. Корінь - це осьовий підземний вегетативний орган листостеблових рослин, 

здатних до безперервного верхівкового росту. Як ви це розумієте?
43. Популяція - форма існування виду, одиниця еволюції. Як ви це розумієте?
44. Стебло, його будова та функції.
45. Які етапи обміну речовин?
46. Розкрийте особливості будови мохів та їх практичне значення.
47. Які основні етапи процесу біосинтезу білків?
48. Пояснити, як будова листка пов’язана з виконання його функцій.
49.З’ясувати роль людини в колообігу карбону в біосфері.
50.Імунітет. Види імунітету.
51.Водна екосистема, її функціонування. Скласти ланцюг живлення.



52. Будова та ріст кісток.
53. Що таке фотоперіодизм, як реагують на сезонні зміни рослини і тварини?
54. Рух крові по судинах. Артеріальний тиск. Пульс.
5 5.Які переваги статевого розмноження над нестатевим? Що таке 

партеногенез?
56. Склад, кількість та функції крові.
57. Порівняти особливості розмноження хребетних тварин різних класів.
58. Будова, функції, травлення у ротовій порожнині.
59.Охарактеризувати положення клітинної теорії.
60.Види кровотеч людини, які особливості першої допомоги.

III. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ
Абітурієнти, які проходять співбесіду повинні знати і розуміти:

/ провідними змістовними елементами навчальної програми старшої школи 
(11 клас) є біологічні ідеї та теоретичні узагальнення, що становить 
важливий компонент людської культури: рівні організації живої матерії, 
зв’язок будови та функції організму, історичний розвиток органічного світу, 
екологічні закономірності, цілісність, саморегуляція живих систем, зв’язок 
живої і неживої природи, зв’язок людини і природи;

'Г сутність і значення процесів пластичного і енергетичного обміну;
S значення понять і термінів генетики;

візуально розпізнавати ознаки подібності і відмінності рослинної і 
тваринної клітини;
наводити приклади і значення біологічних наук в житті людини і 
суспільства;

S пояснювати зв’язок біології з іншими природничими і гуманітарними 
науками;

J найголовніші поняття, закономірності, що стосується будови рослинного, 
тваринного організму;

S уміння обґрунтовувати висновки, оперувати поняттями при поясненні явищ 
природи з використанням прикладів із практики сільськогосподарського 
промислового виробництва;

S вміння порівнювати основні класи тварин, їх системи, підвищення рівня 
організації в процесі еволюції;

'Г основні процеси життєдіяльності рослин, умови їх розповсюдження та 
основні процеси, які відбуваються в рослинах;
особливості будови та процесів життєдіяльності нижчих і вищих рослин;

'Г форми розмноження рослин, видозміни кореня та пагону;



S розуміти, як будова того чи іншого органу рослини (вегетативного, 
генеративного) пов’язана з виконанням функції;

J місце людини в органічному світі;
типи тканин в організмі людини, основних систем людини та їх 
взаємозв’язок;
обґрунтувати судження, що організм людини як цілісна та відкрита 
біологічна система;
установлювати взаємозв’язок між будовою і функціями елементів крові;

S особливості роботи серцевого циклу та його фаз;
J розуміти про види імунітету, вміння порівнювати вроджений і набутий 

імунітет, лікувальну сироватку і вакцини;
знати і розуміти структуру і загальні процеси роботи сенсорних систем;

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ

Оцінюючи навчальні досягнення абітурієнтів, враховують:

V характер відповіді абітурієнта: елементарна, фрагментарна, неповна, повна, 
логічна, доказова, обґрунтована, творча;

V якість знань: правильність, повнота, осмисленість, глибина, гнучкість, 
дієвість, системність, узагальненість, міцність;

V ступінь сформованості загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;
V рівень оволодіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 

синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки 
тощо;
досвід творчої діяльності: вміння виявляти та розв’язувати проблеми, 
формулювати гіпотези;

V самостійність оціночних суджень.
За зазначеними орієнтирами виділено чотири рівні навчальних досягнень 

вступників: початковий, середній, достатній, високий

Таблиця
відповідності оцінювання за 12-бальною і 200-бальною системою 

оцінювання навчальних досягнень вступників

Оцінювання за 12-бальною системою 
оцінювання навчальних досягнень 

вступників

Оцінювання за 200-бальною системою 
оцінювання досягнень вступників

1 0
2 0
3 0
4 100



5 101- 112
6 113- 124
7 125- 136
8 137-148
9 149 -160
10 161- 172
11 173 -184
12 185 - 200

S підсумкова оцінка за співбесіду виставляється за 200-бальною 
системою оцінювання;
161 - 200 балів ставиться, якщо абітурієнт здійснює пізнавальну 
діяльність переважно самостійно з елементами творчості; відповідь 
його повна, логічна, містить власні судження; знання глибокі, міцні, 
узагальнені, системні; уміє аналізувати проблему і знаходити шляхи її 
розв’язання, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 
обґрунтовувати, узагальнювати, застосовувати знання на практиці, 
може вести дискусію з конкретного питання з використанням 
міжпредметних зв’язків. Максимальною оцінкою правильної відповіді 
є 200 балів, якщо відповідь неповна, нелогічна, або допущені помилки 
у відповідях, бал може бути відповідно знижено.
125-160 балів отримує абітурієнт, який теж демонструє знання і 
розуміння необхідного матеріалу, однак у відповіді є певні фактичні 
помилки, які він виправляє після зауваження екзаменатора 
Максимальною оцінкою правильної відповіді є 160 балів. Залежно від 
кількості допущених абітурієнтом помилок, бал може бути відповідно 
знижено.
124 - 101 балів отримує абітурієнт, який під керівництвом 

екзаменатора відтворює основний зміст необхідного матеріалу, 
відповідає на окремі запитання, частково пояснює відповідь 
прикладами; у цілому правильно вживає біологічні терміни; 
характеризує будову та функції окремих біологічних об’єктів з 
неточностями. Максимальною оцінкою правильної відповіді є 124 
бали. Залежно від кількості допущених абітурієнтом помилок, бал 
може бути відповідно знижено.

< 100 балів абітурієнт здійснює пізнавальну діяльність під керівництвом 
екзаменатора; під час відтворення навчального матеріалу його відповідь 
елементарна або фрагментарна, зумовлена початковими уявленнями про 
предмет вивчення. Мова невиразна, обмежена, бідна, словниковий запас 
не має змоги сформувати ідею. Практичні навички на рівні 



розпізнавання. Якщо під час відповіді абітурієнта допущені помилки та 
неточності, кількість балів < 100.
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