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П Р О Г Р А М А 

вступного випробування з 

 

_________________Біології_________________ 
(назва конкурсного предмета) 

 

для прийому вступників, які здобули базову або повну вищу освіту та 

вступають на навчання на другий (третій) курс для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра за неспорідненою спеціальністю у межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу, та осіб, які не менше одного року здобувають освітній 

ступінь бакалавра і виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс в 

Університеті в межах вакантних місць ліцензованого обсягу 

 

за спеціальностями 

_____101 Екологія, 201 Агрономія, 091 Біологія_____ 

(шифр, спеціальність) 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з “біології” є перевірка знань і відбір 

вступників для зарахування на навчання на другу вищу освіту за 

спеціальностями 101 Екологія, 201 Агрономія, 091 Біологія при прийомі на 

навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня/ступеня 

спеціаліста/магістра до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника” у 2018 році за суміжною спеціальністю. 

Програма містить основні питання з  біології та перелік рекомендованої 

літератури.  

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Будова та функціональна структура рослинної клітини. 

2. Клітинна теорія, суть та значення.  

3. Загальний план будови про- та еукаріотичних клітин.  

4. Загальна характеристика клітинного циклу.  

5. Класифікація, особливості будови, функції рослинних тканин. 

6. Морфологічна та анатомічна будова органів рослини. 

7. Спорогенез та гаметогенез у квіткових рослин.  

8. Сучасна система рослинного світу.  

9. Сучасні погляди на походження еукаріот. 

10. Особливості будови, розмноження та екології водоростей.  

11. Систематика водоростей.  

12. Відділи Зелені водорості (Chlorophyta), Бурі водорості (Phaeophyta), 

Червоні водорості (Rhodophyta), Діатомові водорості (Bacillariophyta), 

Синьо-зелені водорості (Cyanophyta). 

13. Царство Гриби (Mycota).  

14. Особливості будови та життєдіяльності грибів.  

15. Розмноження та життєві цикли грибів. 

16. Систематика царства Гриби (Mycota).  

17. Відділи Аскомікотові гриби (Ascomycota), Базидіомікотові гриби 

(Basidiomycota), Зигомікотові гриби (Zygomycota), Оомікотові гриби 

(Oomycota), Хітридіомікотові гриби (Chytridiomycota), Міксомікотові 

слизовики (Myxomycota), Лишайники (Lichenes). 

18. Сучасна система вищих рослин.  

19. Будова, життєвий цикл та розмноження Мохоподібних (Bryophyta).  

20. Будова, життєвий цикл та розмноження Плауноподібних (Lycopodiophyta). 

21. Будова, життєвий цикл та розмноження Хвощеподібних (Equisetophyta) 

22. Будова, життєвий цикл та розмноження Папоротеподібних 

(Polypodiophyta).  



23. Характерні особливості відділу Голонасінні (Pinophyta). 

24. Характерні особливості та систематика відділу Magnoliophyta.  

25. Життєвий цикл та розмноження Покритонасінних. 

26. Загальна характеристика і систематика класу Дводольні (Magnoliopsida). 

27. Основні родини Дводольних рослин. 

28. Загальна характеристика і систематика класу Liliopsida. 

29. Основні родини Однодольних рослин. 

30. Популяція як загальнобіологічна одиниця.  

31. Структура популяцій. 

32. Концепція клімаксу. 

33. Поняття про біоморфи.  

34. Онтогенез особини і його характеристика.  

35. Хорологія або вчення про ареал.  

36. Фактори формування флор. Складові частини флори та їх типи. 

37. Історія розвитку рослинного покриву Землі.  

38. Флористичне зонування Землі. Сучасний флористичний поділ Землі.  

39. Вчення М.І.Вавилова про центри походження культурних рослин.  

40. Флора України, її структура  

41. Флористичне зонування України.  

42. Флористичне зонування Північно-східного макросхилу Українських Карпат 

та прилеглих територій.  

43. Екологічні фактори та їхня класифікація. Загальні закономірності впливу 

екологічних факторів на живі організми.  

44. Екологічні групи рослин за відношенням до різних екологічних 

факторів. 

45. Ґрунт як екологічний фактор. Екологічні групи рослин за відношенням 

до едафічних факторів. 

46. Світло як екологічний фактор. Екологічні групи рослин за відношенням 

до режиму освітлення. 

47. Тепло як екологічний фактор. Екологічні групи рослин за відношенням 

до температурного режиму. 

48. Фотосинтез як унікальна в фізико-хімічному відношенні функція 

рослинного організму. 

49. Механізми формування холодо- та морозостійкості рослин. 

50. Солестійкість. Реакції рослин на забруднення важкими металами.  

51. Природні рослинні ресурси. їх використання та охорона. 

52. Червона книга України. Закон України «Про Червону книгу України».  

53. Ендемічні види рослин місцевої флори. 

54. Рідкісні та зникаючі види рослин місцевої флори, занесені до Червоної 

книги України. 

55. Рідкісні та зникаючі рослинні угрупування,  що потребують охорони. 

56. Реліктові види рослин місцевої флори. 

57. Типи лісів України, їх господарське та рекреаційне значення.  

58. Закон України «Про рослинний світ».  

59. Шляхи охорони рослинного світу. 

60. Cучасний стан фіторізноманіття, основні об’єкти рослинного світу.  

61. Сучасний стан рослинного покриву України. 



62. Лісові ресурси України та їх охорона. 

63.  «Зелена книга України», її роль у збереженні раритетних рослинних 

угрупувань. 

64. Класифікація природно-заповідних територій та об’єктів України.  

65. Формування національної екологічної мережі України.  

66. Складові елементи екологічної мережі. 

67. Сучасна мережа природно-заповідного фонду України.  

68. Природно-заповідна мережа Івано-Франківської області.   

69. Водний обмін у рослин різних екологічних груп.  

70. Регуляція та фізіологічне значення дихальних циклів у рослин. 

71. Кругообіг азоту в біосфері. Метаболізм азоту в рослинах. 

72. Дальній транспорт речовин у рослин. 

73. Ієрархія систем регуляції та інтеграції у рослин. 

74. Фізіологія росту і розвитку рослин. 

75. Водообмін у рослин. Значення води для життєдіяльності рослин Рух за 

рахунок розтягування. Ростові настії. Кругові нутації. 

76. Визначення поняття «біорізноманітність». Рівні організації біорізноманіття. 

77. Сучасний стан біорізноманіття на Земній кулі. 

78. Сучасний стан рослинного покриву Івано-Франківської області. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюється Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 
 

 


