






5.3 Біосфера як глобальна екосистема 
Структура та межі біосфери. Біогеохімічні цикли 
/колообіг речовин/ як необхідна умова існування 
біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та 
ноосферу та його значення для уникнення глобальної 
екологічної кризи. Основні уявлення про 
антропогенний/антропічний/ вплив на біосферу. Види 
забруднення, їх наслідки для екосистем та людини. 
Поняття про якість довкілля. Сучасні глобальні 
екологічні проблеми світу, екологічні проблеми в 
Україні. Антропогенний/антропічний/ вплив на 
біологічне різноманіття (вимирання видів, види-
вселенці). Збереження біорізноманіття як необхідна 
умова стабільності біосфери. Сучасні напрямки охорони 
природи та захисту навколишнього середовища в 
Україні та світі. 
Базові положення природокористування. Концепція 
сталого розвитку. 

5.4 Адаптація як загальна властивість біологічних систем 
Загальні закономірності формування адаптацій. Поняття 
про преадаптацію та постадаптацію. Властивості 
адаптацій. Формування адаптацій на молекулярному та 
клітинному рівнях організації. Принцип єдності 
організмів та середовища їхнього мешкання. Стратегії 
адаптацій організмів. Поняття про екологічно пластичні 
та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну 
радіацію. Життєві форми тварин та рослин як адаптації 

Визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Розрізняти: типи 
біотичніх зв'язків у біоценозі; первинні та вторинні сукцесії; пасовищні /виїдання/ та 
детритні /розкладення/ трофічні ланцюги. Визначати типи взаємодій популяцій в 
екосистемах. Складати схеми перенесення речовин та енергії в екосистемах. Аналізувати 
структурне різноманіття біоценозу і прогнозувати його стійкість. Порівнювати особливості 
організації та функціонування агроценозів і природних екосистем. 
ЗНАТИ І РОЗУМІТИ 
Структуру і межі біосфери. Ключові біогеохімічні цикли. Сутність і значення концепції 
сталого розвитку. Роль основних законів природокористування при формуванні 
принципів збалансованого природокористування в контексті сталого розвитку. Сучасні 
напрямки охорони природи в Україні і світі. Вплив факторів довкілля та показників його 
якості на здоров'я і безпеку людини. Значення понять і термінів: 
антропогенний/антропічний/ вплив, біосфера, біогеохімічний цикл, види-вселенці, 
екологічна мережа, екологічна політика, жива речовина біосфери, біогенна речовина, 
косна/нежива/ речовина, біокосна речовина, забруднення, ноосфера, охорона природи, 
раціональне природокористування, екологічне мислення, сталий розвиток. 
УМІТИ 
Визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Розрізняти: типи речовин 
біосфери; види забруднення довкілля; джерела забруднення довкілля. Аналізувати: схеми 
біогеохімічних циклів, антропогенні зміни в біосфері, стан довкілля. Прогнозувати наслідки 
забруднення довкілля для живих організмів і людини зокрема. 

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ 
Загальні закономірності формування адаптацій. Значення преадаптацій та постадаптацій в 
еволюції органічного світу. Основні властивості адаптацій. Формування адаптацій на 
молекулярному та клітинному рівнях організації. Принцип єдності організмів та 
середовища їхнього мешкання. Способи терморегуляції організмів. Основні форми 
симбіозу організмів: мутуалізм, коменсалізі^ацрадитизм. Приклади: адаптацій організмів 
до дії екологічних чинників, до різні^сврвдоівищ^мешкання: адаптивних біологічних 
ритмів. Сутність і значення фотс^ ійя^ ї^^ значення фотоперіодизму. 
Особливості основних середовии/^ледй^сіння орг^Шмв\\ Значення ^црнять і термінів: 
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до середовища мешкання. Поняття про спряжену 
еволюцію /коеволюцію/ та коадаптацію. 
Основні середовища існування та адаптації до них 
організмів. Способи терморегуляції організмів. Симбіоз 
та його форми. Організм як середовище мешкання. 
Поширення паразитизму серед різних груп організмів. 
Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна. 
Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів. 
Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного 
рівня організації. Типи адаптивних біологічних ритмів 
організмів. Фотоперіодизм та його адаптивне значення. 

адаптація, преадаптація, постадаптація, адаптивний потенціал, екологічна ніша, адаптивна 
радіація, коеволюція, коадаптації, життєва форма, адаптивні біологічні ритми, 
фотоперіодизм. 
УМІТИ 
Визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Розрізняти: типи 
адаптивних біологічних ритмів організмів (зовнішні, внутрішні, добові, місячні, припливно-
відпливні, сезонні, річні, багаторічні); форми симбіозу; представників різних екологічних 
груп рослин. Співвідносити: адаптації організмів з середовищем мешкання; адаптації 
людини з умовами проживання. Визначати: ознаки адаптованості організмів до 
середовища існування; адаптивний характер поведінкових реакцій тварин. Порівнювати: 
особливості терморегуляції пойкілотермних та гомойотермних тварини; адаптації різних 
груп організмів до певного середовища мешкання. Складати схеми комплексів адаптацій, 
які характеризують ту чи іншу життєву форму організмів. 

5.5 Основи еволюційного вчення 
Поняття про еволюцію. Еволюційна гіпотеза 
Ж.-Б. Ламарка. Основні положення еволюційної теорії 
Ч. Дарвіна. Поєднання теорії Дарвіна та генетики: 
синтетична теорія еволюції. Популяція організмів як 
одиниця еволюції. Поняття про мікроеволюцію. 
Фактори зміни генетичної структури популяції: мутації, 
ізоляція, міграції, дрейф генів, природний добір. 
Закономірності розподілу алелів в популяціях. 
Способи видоутворення. Поняття про дивергенцію, 
конвергенцію та паралелізм, аналогічні та гомологічні 
органи, рудименти та атавізми, біологічний прогрес та 
регрес. 
Погляди на виникнення життя на Землі (креаціонізм, 
панспермія, абіогенез). Сучасні погляди на первинні 
етапи еволюції життя: РНК-світ. Ключові етапи еволюції 
життя на Землі. 

ЗНАТИ 1 РОЗУМІТИ 
Значення еволюції. Сутність: еволюційної гіпотези Ж.-Б. Ламарка; основних положень 
еволюційної теорії Ч. Дарвіна; основних положень сучасної синтетичної теорії еволюції; 
різних поглядів на виникнення життя. Причини і наслідки дрейфу генів. Закономірності 
розподілу алелів в популяціях. Роль природного добору в адаптаціях до змін природного 
середовища. Ключові етапи еволюції життя на Землі (виникнення фотосинтезу, поява 
еукаріотичних клітин шляхом симбіозу прокаріотів, поява багатоклітинних організмів). 
Значення понять і термінів: еволюція, мікроеволюція, ізоляція, дрейф генів, міграції, 
дивергенція, конвергенція, паралелізм, природний добір, паралелізм, біологічний 
прогрес, біологічний регрес, генетична структура популяції, генофонд популяції. 
УМІТИ 
Визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Характеризувати 
популяцію як одиницю еволюції. Розрізняти: аналогічні та гомологічні органи, рудименти 
та атавізми, способи видоутворення (географічна та екологічна ізоляція популяцій, 
репродуктивна ізоляція, випадкові генетичні зміни). Порівнювати біологічний прогрес і 
біологічни регрес. Обґрунтовувати роль спадковості в еволюції організмів. 
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