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Програма вступного випробування розрахована на осіб, які мають 

освітньо-кваліфікований рівень магістра (спеціаліста) і вступають до 

навчання для здобуття ступеня «доктора філософії» за освітньо-науковою 

програмою «Біологія», галузь знань 09 Біологія, спеціальність 091 Біологія.  

Програма складена в обсязі навчальних програм освітнього рівня 

відповідної спеціальності навчальних закладів IV рівня акредитації. 

Програма містить перелік основних питань зі спеціальності, які дозволяють 

претендентам на здобуття доктора філософії опанувати комплексом 

необхідних і обов’язкових знань, основних понять і категорій.  

Мета вступного випробування полягає у визначенні рівня знань зі 

спеціальності, сформованих у вищій школі; глибини методичної підготовки 

здобувача, його наукового і культурного світогляду, здатності самостійно 

займатися науково-дослідною діяльністю.  

На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива 

атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно 

виявити рівень своїх знань та вмінь. Сторонні особи, без дозволу голови 

Приймальної комісії, до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не 

допускаються. Під час випробування мобільні телефони повинні бути 

виключені.  



 

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

 

1. Біологія як наука. Предмет, завдання, методи дослідження.  

2. Клітина як основна структурно-функціональна одиниця живої природи. 

Основні положення сучасний клітинної теорії.  

3. Будова і функції клітини. Прокаріоти і еукаріоти. Неклітинні форми життя: 

віруси.  

4. Структурно-функціональна організація еукаріотичної клітини. Різниця між 

прокаріотами та еукаріотами, рослинними й тваринними клітинами, 

одноклітинним й багатоклітинними організмами.  

5. Хімічний склад клітин. Органічні та неорганічні сполуки, їхні функції.  

6. Цитоплазма й цитоскелет. Органели цитоплазми, їхня будова й функції. 

Відносно автономії органели. Включення в клітинах, їхні функції.  

7. Структура і функціонування біологічних мембран. Мембрана як 

універсальний компонент біологічних систем. Розвиток уявлень про 

структурну організацію мембран.  

8. Проникність клітинних мембран для води, електролітів і неелектролітів. 

Транспорт речовин до клітини й за межі клітин: дифузія, осмос, екзо- й 

ендоцитоз, активний і пасивний транспорт.  

9. Хімічний склад та молекулярна організація мембран. Динамічна модель 

структури мембрани. Основні методи дослідження структурних перебудов 

біомакромолекул, білок-ліпідних мембранних комплексів і клітинних 

мембран.  

10. Способи поділу клітин еукаріот: амітоз, мітоз та мейоз. Клітинний цикл. 

Мітоз. Фази мітозу. Генетичне значення мітозу.  

11. Розмноження: нестатеве та статеве.  

12. Стадії/фази клітинного циклу еукаріот. Принципові різниці поведінки 

хромосом у мітозі та мейозі. Генетичне значення мейозу. Гаметогенез у 

людини.  

13. Метаболізм та його типи. Обмін білків, вуглеводів та жирів в організмі 

людини та їх функції. Обмін органічних і неорганічних речовин. Асиміляція і 

дисиміляція – два боки одного процесу обміну речовин.  

14. Особливості структурної організації та функції епітеліальній, сполучній, 

м’язової та нервової тканин організму.  

15. Нервова система організму: будова та функції. 



16. Серцево-судинна та лімфатична системи організму: будова та функції. 

17. Кістково-м’язова (опорно-рухова) система організму: будова та функції. 

18. Травна система організму: будова та функції. 

19. Дихальна система організму: будова та функції.  

20. Ендокринна система: будова та функції. Роль ендокринної системи в 

забезпеченні життєдіяльності.  

21. Взаємозв’язок нервової і гуморальної регуляції в організмі людини. 

Поняття про гормони, їх хімічну природу та функції.  

22. Статева і сечовидільна система: функції та склад.  

23. Кров. Склад, функції та значення крові. Плазма крові, її хімічний склад та 

властивості.  

24. Функції еритроцитів, тромбоцитів та лейкоцитів. Групи крові та резус-

фактор. Правила переливання крові.  

25. Імунна система: будова та функції. Поняття про імунітет. Види імунітету: 

клітинний та гуморальний, вроджений та набутий. 

26. Репродукція та індивідуальний розвиток людини.  

27. Екологія. Динаміка екосистем. Цикли у природі. Єдність організму і 

середовища. Роль середовища у підтриманні і порушенні гомеостазу живих 

організмів.  

28. Поняття про стрес, його чинники та наслідки. 

 

29. Будова нуклеотидів. Їх структурна організація. Фізико-хімічні властивості. 

Характеристика нуклеїнових кислот: ДНК і РНК, їхня первинна, вторинна і 

третинна структура. Правило Чаргаффа. Фосфоестеразні й водневі зв'язки. 

Видова специфічність ДНК.  

30. Основи генетики: нуклеотиди, ДНК та генетичний код. Генетичний код, 

його властивості. Функції ДНК. Центральна догма молекулярної біології.  

31. Теорії еволюції. Природній добір. Походження і рання історія життя.  

32. Холодові пошкодження теплокровного організму. Адаптація людини до 

холоду.  

33. Холодова стійкість рослин. Підготовка рослин до холодового анабіозу.  

34. Механізми природної адаптації до низьких температур у холоднокровних 

тварин: біологічні антифризи і холодостійкість.  



35. Природна адаптація тварин до холоду та посухи. Визначення понять 

«холодовий анабіоз» і «ангідробіоз». Гібернація. 

36. Застосування низьких температур у біології і медицині. Методи 

вимірювання температури. Методи оцінки життєздатності біологічних 

об’єктів.  

37. Стволова клітина. Клітинна і тканинна терапія.  

38. Оборотність і необоротність пошкоджень клітин. Поняття про аутоліз. 

Види клітинної загибелі, основні ознаки: некроз, апоптоз.  

39. Чутливість клітинних структур до дії низьких та високих температур.  

40. Температурозалежні зміни у ліпідній фазі. Агрегатний стан і властивості 

ліпідного бішару. Фазові переходи в ліпідному бішарі.  

41. Фізико-хімічні процеси при заморожуванні у водних розчинах.  

42. Кріобіологія як складова розвитку сучасних біотехнологічних розробок. 

Методи оцінки збереження біологічних об’єктів. 

43. Кріобіологія. Мета і основні напрямки розвитку. Місце кріобіології у 

сучасній системі біологічних наук. 
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