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Пояснювальна записка 

Для прийому осіб, які на основі ОКР «молодший спеціаліст» іншої 

галузі знань вступають для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр, 

Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами 

додаткового вступного випробування. 

Програма вступного випробування для здобуття ступеня вищої освіти 

«бакалавр» за спеціальністю 091 «Біологія» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» створена у відповідності до 

змісту біолого-екологічного напряму. 

У процесі підготовки до фахового вступного випробування 

рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці 

програми. 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. 

Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний 

бал обчислюється за п'ятибальною шкалою. 

 

Зміст програми 

На початку ПІ тисячоліття світове співтовариство дедалі більше 

переконується: капітал та ресурси - це скороминущі цінності. Абсолютною, 

універсальною цінністю є Життя. Біосфера - умова існування Життя на Землі, 

найвища людська цінність. Пора зрозуміти - Земля одна і єдина. Неможливо 

побудувати екологічний рай у окремій країні. Де взяти екологічну культуру - 

заходи та спосіб розкриття, реалізації сутнісних сил Людини у її 

екосоціальному бутті? Відповідь доволі проста - у багатстві світової 

культури, цінностях екологічної культури світу. Культура є унікальним 

механізмом самозбереження суспільства, є засобом його адаптації до 

навколишнього світу. Формування екологічної культури - необхідна умова 

подальшого існування усієї цивілізації. Адже подолання сучасної екологічної 

кризи неможливе без здійснення корінної переорієнтації суспільної 

свідомості - ідеологічної, психологічної та моральної перебудови життєвих 

цілей розвитку. Стає дедалі зрозумілішим, що ступінь розвитку цивілізації 



визначається низкою моральних і духовних цінностей. Культура й етика, 

мораль і духовність стали фактором подальшого прогресу людства.  

Найважливішою передумовою формування та затвердження екологічної 

культури є засвоєння принципів екоетичного світогляду, а звідси – подолання 

соціально-екологічних протиріч на основі нових цінностей людини. 

Вступники повинні знати основні поняття екології, екологічної 

культури, екологічної етики, етичні принципи і правила ставлення до 

природи. 
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Критерії оцінювання 

Вступнику пропонується 25 тестових запитань, що відповідають 

програмі програмі додаткового вступного випробування 

 
Кількість 

правильних 

відповідей 

Критерії оцінювання Оцінка 

0-12 Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окремих факторів, елементів, 

об’єктів 

Не задовільно 

13-17 Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу 

Задовільно 

18-22 Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається 

незначних помилок при відтворенні 

Добре 

23-25 Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання 

і розуміння основних положень 

Відмінно 

 


