1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Метою фахового вступного випробування є з'ясування рівня теоретичних
знань та практичних навичок вступників і відповідність їх вимогам
кваліфікаційної характеристики.
Фахове вступне випробування
має
комплексний характер із усіх основних профільних дисциплін. У процесі
підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися
наведеною у програмі основною літературою та законодавчими актами.

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Тема 1. Вступ до біології
Біологія - наука про живу природу. Які риси є спільні і які відмінні в живої
і неживої природи. Місце біології в системі біологічних наук. Різноманітність
живих організмів. Основні царства живої природи:
бактерії, рослини, тварини, гриби.
Тема 2. Рослини
Рослинний світ - складова частина природи, його різноманітність.
Ботаніка - наука про рослинний світ. Роль рослин у природі, значення в житті
людини, господарстві. Охорона живої природи.
Будова, видозміни та функції вегетативних та генеративних органів
рослини (корінь, пагін, листок, квітка, плід, насіння). Дихання. Фотосинтез.
Транспірація. Розмноження рослин. Запилення. Подвійне запліднення.
Загальні уявлення про систематику рослин. Основні таксономічні
категорії: вид, рід, родина, клас, відділ, царство. Основні групи рослин
(покритонасінні, голонасінні, папороті, хвощі, плауни, мохи, водорості,
лишайники).
Тема 3. Тварини
Тваринний світ - складова частина природи. Різноманітність тварин, їх
поширення, значення у природі і житті людини.
Систематика тварин. Таксономічні категорії: вид, рід, родина, ряд, клас,
тип, царство. Одноклітинні і багатоклітинні організми.
Особливості будови і життєдіяльності основних систематичних груп
тварин. Ускладнення будови тварин у процесі історичного розвитку тваринного
світу.
Особливості будови, розмноження і різноманітність ссавців. Роль ссавців
у природі і в житті людини. Сільськогосподарські тварини класу ссавців.
Тема 4. Людина та її здоров'я

Рівні організації тіла людини: клітини, тканини, органи, системи органів.
Будова клітини. Поняття про тканини. Види тканин людського організму. Орган.
Поняття про систему органів, системи органів людського організму. Організм єдине ціле. Нервова і гуморальна регуляція діяльності організму.
Тема 5. Опорно-руховий апарат
Склад, будова і властивості кісток. Будова скелету людини, особливості у
зв'язку з прямоходінням. Типи сполучення кісток. Будова і функція м'язів.
Основні групи м'язів тіла людини. Робота м'язів, втома. Значення фізичного
виховання для правильного формування скелету і розвитку м'язів.
Попередження викривлення хребта і плоскостопості.
Тема 6. Кров і кровообіг. Органи кровообігу
Внутрішнє середовище організму (кров, міжклітинна рідина, лімфа) та
його відносна постійність. Значення крові і кровообігу. Склад крові, плазма
крові. Зсідання крові. Будова і функції еритроцитів і лейкоцитів. Імунітет.
Запобіжні щеплення. Групи крові. Переливання крові. Донорство.
Серце і судини (артерії, капіляри, вени). Серце, його будова. Цикл роботи
серця. Пульс. Велике і мале кола кровообігу. Рух крові по судинах. Тиск крові.
Нервова і гуморальна регуляція діяльності серця і судин. Запобігання серцево судинних захворювань. Перша допомога при кровотечах.
Тема 7. Система органів дихання
Розвиток і загальна характеристика. Носова порожнина. Гортань, її
хрящі, суглоби, зв'язки, м'язи, порожнина. Поділ порожнини гортані на
присінок, область голосової щілини і підзв'язковий простір. Гортань як орган
голосоутворення. Гігієна голосу в період статевого дозрівання. Трахея і бронхи.
Легені, їх топографія, частини, поверхні, корінь і ворота. Розгалуження бронхів
у легенях. Мікроскопічна будова легень. Ацинус - структурно-функціональна
одиниця легень. Особливості кровообігу в зв'язку з функцією газообміну.
Механізм дихання. Плевра. Її листки, порожнина. Середостіння: органи,
що складають переднє і заднє середостіння. Вікові особливості органів дихання.
Вплив фізичного навантаження і тренування на розвиток дихальної системи.
Тема 8. Система органів травлення.
Філогенез. Загальна характеристика. Ембріогенез. Гістологічна будова
стінки травного шляху в цілому і за відділами. Вікові особливості. Ротова
порожнина, її стінки. Слинні залози і їх протоки. Зів і піднебіння, мигдалики.
Зуби: молочні і постійні. Глотка, її частини, порожнина і стінка. Сполучення
глотки. Перехрестя травного і дихального апарату. Мигдалики і лімфоідне кільце
глотки, його значення. Шлунково-кишковий тракт. Стравохід. Шлунок, його
будова і топографія. Мікроскопічна будова стінки шлунка. Тонкий кишечник,
дванадцятипала кишка, протоки, що в неї відкриваються. Брижова частина
тонкої кишки. Порожниста і клубова кишки.

Підшлункова залоза, будова, топографія, особливості її гістологічної
структури у зв'язку з подвійною функцією. Печінка, її функції та мікроскопічна
будова. Відношення до очеревини. Жовчні протоки і жовчний міхур.
Особливості кровоносної системи печінки. Товстий кишечник, його відділи.
Будова, топографія і відношення до очеревини. Особливості будови слизової та
м'язової оболонки. Функціональне значення різних відділів шлунковокишкового тракту. Очеревина, її значення. Брижі, чепці.
Тема 9. Органи внутрішньої секреції (безпротокові залози)
Будова і функції органів внутрішньої секреції. Вікові особливості.
Значення ендокринних залоз в обміні речовин і розвитку організму. Поняття про
гіпо- і гіперфункцію.
Епіфіз (шишкоподібне тіло) і гіпофіз. Їх форма, будова і топографія.
Щитоподібна та паращитоподібна залози, їх топографія, будова і функції.
Хромафінна система органів: надниркові залози і параганглії, їх будова і
значення, інтерреналові залози. Ендокринні острівці підшлункової залози.
Ендокринна частина статевих залоз внутрішньої секреції.
Тема 10. Обмін речовин і енергії
Значення для організму білків, жирів та вуглеводів, води і мінеральних
солей. Вітаміни, їх роль в обміні речовин. Засоби зберігання вітамінів у харчових
продуктах. Норми харчування.
Тема 11. Система органів сечовиділення
Розвиток і загальна характеристика. Нирки, форма, положення, фіксація,
відношення до очеревини. Кіркова і мозкова речовина нирки. Мікроскопічна
будова. Нефрон - структурно-функціональна одиниця нирки. Особливості
кровопостачання нирки. Сечоводи, сечовий міхур, сечівник і сфінктери, їх
будова, значення, вікові особливості.
Чоловічі статеві органи. Розвиток яєчка. Сім'явивідні протоки, сім'яний
канатик. Опущення яєчків в мошонку, затримання цього процесу (кріпторхізм,
монорхізм). Передміхурова залоза (простата) і сім'яні міхурці. Сечостатевий
канал і печеристі тіла. Вікові особливості чоловічої статевої системи. Аномалії
розвитку чоловічих статевих органів.
Жіночі статеві органи, їх ембріогенез та загальна характеристика. Яєчник,
маточні труби, матка, їх будова, відношення до очеревини і зв'язки. Вікові та
циклічні особливості. Будова жіночої статевої системи. Плацента, аномалії
розвитку жіночих статевих органів. Молочна залоза. Область промежини.
Тазова і сечостатева діафрагми. Жіноча і чоловіча промежини, їх будова та
топографія.

Тема 12. Шкіра. Будова і функції

Роль шкіри в терморегуляції. Загартування організму. Гігієна шкіри і
одягу. Перша допомога при обмороженнях і опіках.
Тема 13. Нервова система (Неврологія)
Значення нервової системи та її загальна характеристика. Нейрон,
нервове волокно, рецептори, ефектори та синаптичні закінчення. Нейроглія. Сіра
і біла речовини мозку. Поділ нервової системи на центральний і периферичний
відділи. Оболонки мозку. Ембріогенез нервової системи. Еволюція спинного
мозку і головного мозку хребетних.
Спинний мозок. Спинальні ганглії. Корінці спинного мозку.
Мікроскопічна будова сірої та білої речовини спинного мозку. Провідні шляхи
спинного мозку. Спинномозкові нерви, їх кількість, місце відгалуження й
виходу. Гілки спинномозкових нервів. Особливості в розміщенні вентральних
гілок, міжреберні нерви, шийне, плечове, поперекове й крижове сплетення, їх
головні гілки і ділянки іннервації.
Головний мозок. Ембріогенез і вікові зміни. Відділи головного мозку.
Ретикулярна формація. Судини. Стовбурова частина мозку як продовження
спинного мозку. Довгастий мозок, його морфологія та розшарування сірої та
білої речовини. Задній мозок і морфологія моста, мозочка та його ніжок.
Топографія білої та сірої речовини. Четвертий шлуночок мозку і пластинки
чотиригорбкового тіла; розміщення сірої та білої речовини.
Парасимпатичний відділ автономної нервової системи, його центральні
нейрони. Шляхи виходу парасимпатичних волокон на периферію, їх вузли і зони
іннервації.
Тема 14. Органи чуття, їх значення
Будова і функції ока, гігієна зору. Будова і функції вуха, гігієна слуху.
Аналізатори.
Тема 15. Генетика
Предмет, завдання і методи генетики. Спадковість і мінливість. Закони
спадковості Г. Менделя. Модифікаційна і мутаційна мінливість. Мутації, їх
причини. Закон Моргана. Хромосомна теорія спадковості.
Тема 16. Еволюційне вчення
Короткі відомості про додарвінівський період розвитку біології (К.
Лінней, Ж.Б. Ламарк). Основні положення вчення Ч.Дарвіна. Значення теорії
еволюції для розвитку природознавства.
Тема 17. Розвиток органічного світу
Основні етапи еволюції рослин і тварин. Докази історичного розвитку
тваринного і рослинного світу: порівняльноанатомічні, ембріологічні,
палеонтологічні. Поняття про біологічний прогрес і регрес. Ароморфоз,
ідіоадаптація - шляхи еволюції (навести приклади).

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА
Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі
фахового вступного випробування.
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