


використовувати знання у повсякденному житті (обґрунтовувати правила поведінки у навколишньому середовищі, заходи профілактики 
захворювань, способи надання домедичної допомоги). 





надкомпактизація у процесі клітинного поділу. 
Подвоєння хромосом унаслідок реплікації ДНК. 
Морфологія надкомпактних /мітотичних/ хромосом. 
Поняття про каріотип. Ядерце, його функціональна 
роль. 

1.4 Обмін речовин і перетворення енергії 
Обмін речовин (метаболізм), його загальна 
характеристика. Єдність процесів синтезу і 
розщеплення речовин в організмі. 
Автотрофний і гетеротрофний типи живлення. 
Міксотрофні організми. 
Розщеплення речовин в організмі (безкисневе, 
кисневе). Поняття про гліколіз, бродіння. Поняття про 
клітинне дихання. Мітохондрія як енергетична станція 
клітини. 
Фотосинтез. Основні процеси, що відбуваються у 
світлозалежних і світлонезалежних реакціях /світловій 
та темновій фазах/ фотосинтезу. Роль хлорофілу у 
світлозалежних реакціях /світлова фаза/ фотосинтезу. 
Значення фотосинтезу для існування біосфери. 
Поняття про хемосинтез. 

1.5 Збереження та реалізація спадкової інформації 
Гени, їх будова і функціональна роль. Мозаїчна будова 
гена еукаріотів (екзони та інтрони). Поняття про геном. 
Транскрипція: матричний синтез молекул РНК. Поняття 
про регуляцію транскрипції. 
Біосинтез білків (трансляція). Генетичний код і його 
основні властивості. Роль мРНК, тРНК і рибосом у 
біосинтезі білка. Реплікація ДНК: напівконсервативний 

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ 
Сутність і значення: процесів анаболізму, катаболізму; підготовчого етапу розщеплення 
органічних речовин; гліколізу; бродіння; кисневого етапу розщеплення органічних 
речовин; фотосинтезу; хемосинтезу. Роль ферментів у забезпеченні процесів обміну 
речовин. Джерела енергії для фото-, хемо- і гетеротрофних організмів. Джерела карбону 
для авто- і гетеротрофних організмів. Джерела органічних речовин для гетеротрофних 
організмів. Приклади автотрофних (фотосинтетики: ціанобактерії, водорості, рослини; 
хемосинтетики: залізобактерії, сіркові та нітрифікувальні бактерії), гетеротрофних та 
міксотрофних (евглена зелена, комахоїдні рослини) організмів. Значення понять і термінів: 
метаболізм, анаболізм, катаболізм, автотрофні організми, фототрофні організми, 
хемотрофні організми, гетеротрофні організми, міксотрофні організми, фотосинтез, 
хемосинтез, гліколіз, бродіння, клітинне дихання, цикл Кребса, дихальний ланцюг. 
УМІТИ 
Визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Класифікувати організми 
за джерелом отримання: енергії; карбону; органічних речовин. Записувати сумарні 
рівняння процесів фотосинтезу та дихання. Порівнювати: дихання і фотосинтез; бродіння і 
дихання. Аналізувати хімічний та енергетичний результати: етапів розщеплення органічних 
сполук (підготовчого, безкисневого, кисневого); світлозалежних /світлової фази/ і 
світлонезалежних /темнової фази/ реакцій фотосинтезу. 
ЗНАТИ І РОЗУМІТИ 
Будову гена. Особливості організації геному про- та еукаріотів. Роль ферментів у 
забезпеченні процесів транскрипції і трансляції. Способи регуляції транскрипції на 
прикладі лактозного оперону прокаріотів та альтернативного сплайсингу еукаріотів. 
Сутність і біологічне значення: біосинтезу білків і нуклеїнових кислот; мітозу, мейозу, 
кросинговеру; статевого і нестатевого розмнржедая^партеногенезу, поліембріонії, 
запліднення; чергування поколінь у життєвсцгі^*й$лРо|*гаї! яь гірямоги і тетгря* , оригіналом іо го 
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2.2. 

2.3 

Закономірності спадковості організмів 
Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем. 
Метод перевірки генотипу гібридних особин 
(аналізуюче схрещування). 
Множинна дія генів. Ознака як результат прояву 
багатьох генів. Взаємодія генів. Зчеплене успадкування. 
Хромосомна теорія спадковості. 
Генетичні основи визначення статі у різних груп 
організмів. Хромосомне визначення статі. 
Успадкування, зчеплене зі статтю. 
Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у 
структурі каріотипу. 
Спадкові захворювання і вади людини, захворювання 
людини зі спадковою схильністю, їхні причини. Сучасні 
молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості 
людини. 

Закономірності мінливості організмів 
Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її причини. 
Норма реакції. Варіаційний ряд та варіаційна крива. 
Спадкова мінливість та її види: комбінативна і 
мутаційна. Джерела комбінативної мінливості. Мутації 
та їхні властивості. Типи мутацій (геномні, хромосомні, 

генетичних досліджень. 
ЗНАТИ І РОЗУМІТИ 
Правило чистоти гамет. Закони одноманітності гібридів першого покоління (домінування), 
розщеплення, незалежного комбінування ознак, їх статистичний характер. Проміжний 
характер успадкування (неповне домінування). Кодомінування на прикладі визначення 
груп крові людини. Цитологічні основи законів спадковості Г. Менделя. Причини відхилень 
при розщепленні за фенотипом від типових кількісних співвідношень, встановлених 
Г. Менделем. Типи взаємодії алелів одного та різних генів. Механізми визначення статі. 
Причини зчепленого (у тому числі зі статтю) успадкування. Основні положення 
хромосомної теорії спадковості. Причини спадкових захворювань людини. Сучасні 
молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини. Значення понять і 
термінів: статеві хромосоми, аутосоми, гомо- та гетерогаметна стать, аналізуюче 
схрещування, генофонд, спадкові захворювання. 
УМІТИ 
Розрізняти: типи взаємодії алелів одного гена (повне домінування, неповне домінування, 
кодомінування); типи успадкування ознак у людини (аутосомно-рецесивне, аутосомно-
домінантне, зчеплене зі статтю). Визначати: розподіл фенотипів нащадків після 
схрещування організмів з певними генотипами (і навпаки); можливі генотипи при даному 
фенотипі (і навпаки). Аналізувати: каріотипи, родоводи людини; результати 
моногібридного і дигібридного схрещування і визначати тип успадкування ознак. 
Порівнювати наслідки аналізуючого схрещування при незалежному та зчепленому 
успадкуванні. Розв'язувати типові задачі з генетики на: моногібридне і дигібридне 
схрещування; взаємодію алелів одного гена (повне і неповне домінування, 
кодомінування); зчеплене зі статтю успадкування. Обґрунтовувати: цілісність генотипу; 
значення вивчення законів спадковості для практичної діяльності людини. 
ЗНАТИ І РОЗУМІТИ 
Джерела комбінативної та мутаційної мінливості. Причини модифікаційної мінливості. 
Причини виникнення мутацій. Роль взаємодії генотипу та умов довкілля у формуванні 
фенотипу. Адаптивний характер модифікаційних зм|н. Значення комбінативної мінливості. 
Властивості мутацій. Значення мутацій у^йф^д і тур jft^nri людини. Закономірності 
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точкові; соматичні та генеративні). Мутагенні фактори 
(фізичні, хімічні та біологічні). 

мінливість, модифікаційна мінливість, норма реакції, мутації, мутагенні фактори. 
УМІТИ 
Визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Розпізнавати спадкову і 
неспадкову мінливість; види спадкової мінливості. Розрізняти: мутагенні фактори; типи 
мутацій. Порівнювати: види спадкової мінливості; мутаційну і модифікаційну мінливість. 
Аналізувати: варіаційний ряд і варіаційну криву—Обґрунтовувати: заходи захисту 
організму від впливу мутагенних чинників; роль мутацій в еволюції організмів. 

2.4. 

= 

Селекція організмів. Біотехнологія 
Поняття про сорт рослин, породу тварин, штам 
мікроорганізмів. Штучний добір (індивідуальний та 
масовий). Споріднене і неспоріднене схрещування, 
міжвидова (віддалена) гібридизація, їх генетичні та 
біологічні наслідки. Гетерозис та його генетичні основи. 
Поняття про основні методи і завдання селекції. 
Методи молекулярної генетики як основа сучасних 
біотехнологій: полімеразна ланцюгова реакція, генна 
інженерія, клонування ДНК, клітинна інженерія. 
Клонування організмів. Генетично модифіковані 
організми (ГМО): принципи створення і напрямки 
використання. 

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ 
Методи і завдання селекції. Особливості селекції рослин, тварин, мікроорганізмів. 
Значення: законів генетики для селекції; поліплоїдії в селекції рослин. Біологічне значення 
явища гетерозису. Причини гетерозису. Способи подолання стерильності міжвидових 
гібридів. Принципи створення та застосування генетично модифікованих і химерних 
організмів. Напрямки досліджень та сучасні досягнення біотехнологій. Значення понять і 
термінів: сорт, порода, штам, штучний добір, гібридизація, інбридинг, аутбридинг, 
гетерозис, клонування, клон, генетично модифіковані організми, химери. 
УМІТИ 
Визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Розрізняти: форми 
штучного добору, системи схрещувань організмів. Визначати генетичні наслідки різних 
систем схрещувань організмів. Прогнозувати наслідки застосування сучасних 
біотехнологій. Оцінювати переваги та можливі ризики використання генетично-
модифікованих організмів. 

Розділ 3. Біорізноманіття 
Систематика - наука про різноманітність організмів 
Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. 
Сучасна система органічного світу (домени: Археї, 
Бактерії, Еукаріоти). Основні таксономічні одиниці, які 
застосовують у систематиці організмів. Вид як основна 
систематична одиниця. Біологічна концепція виду. 
Сучасні критерії виду. Поняття про філогенетичну 
систематику. Способи графічного відображення 
спорідненості систематичних груп організмів. 

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ 
Сучасну систему органічного світу. Сучасні принципи наукової систематики організмів. 
Основні таксономічні одиниці. Принцип ієрархічності таксонів у систематиці. Принцип 
подвійних назв організмів. Сутність біологічної концепції виду. Сучасні критерії виду. 
Значення понять і термінів: біорізноманіття, домен, таксономічна одиниця, систематика, 
номенклатура, класифікація, вид, таксон, філогенез, філогенетична систематика, 
монофілетична група, кладограма, філогенетичне дерево. 
УМІТИ 
Визначати: правильність застосування вкязгсЖЧ4х:понять/і твюмінів: таксономічне положення / / v ;иний . \\ виду в системі органічного світу. А н а н н я спорідненості 
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