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ВСТУП
До участі у вступному випробуванні здобувачів вищої освіти ступеня
«Молодший бакалавр» за спеціальністю 204 – «Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва» допускаються особи, які мають документ
державного зразка про повну загальну середню освіту.
Мета вступного випробування– перевірка відповідності знань, умінь
та навичок абітурієнтів програмним вимогам дисципліни «Біологія»,
з’ясування компетентності та оцінка ступеня підготовленості вступників для
отримання освітнього ступеня «Молодший бакалавр».
Вступник повинен виявити базові знання з теоретичних питань
дисципліни «Біологія».
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1. БАЗОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ

2. Об'єкт та предмет вивчення біології
3. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу
4. Напрями еволюції. Шляхи досягнення біологічного прогресу
5. Поняття про життєвий цикл організмів
6. Молекулярний рівень організації життя
7. Елементний склад організмів
8. Неорганічні сполуки в організмах
9. Органічні сполуки в організмах
10.Клітинний рівень організації життя
11.Сучасна клітинна теорія
12.Будова рослинної і тваринної клітин
13.Поділ клітин
14.Обмін речовин та перетворення енергії
15.Організм як біологічна система
16.Неклітинні форми життя
17.Загальна характеристика прокаріотів
18.Абіотичні та біотичні фактори як умови існування живих організмів
19.Ланцюги живлення. Екологічні піраміди
20.Загальна характеристика царства Тварини
21.Принципи класифікації та життєві форми тварин
22.Підцарство Найпростіші – загальна характеристика, особливості
будови та процесів життєдіяльності
23.Загальна характеристика та класифікація підцарства Багатоклітинні
24.Тип Губки та Кишковопорожнинні – будова та життєві функції
25.Характеристика типів Круглі, Плоскі та Кільчасті черві
26.Класифікація типу Хордові та основні характеристики
27.Походження свійських собак та їх класифікація у тваринному світі
28.Історія одомашнення собак та їх дикі родичі
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29.Доместикаційні зміни у свійських собак
30.Біологічні особливості собак
31.Місце людини в системі органічного світу
32.Основні функціональні системи органів людини, їх будова і функції
33.Форми та способи розмноження організмів
34.Індивідуальний розвиток організмів
35.Основні поняття генетики та методи генетичних досліджень
36.Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи
37.Взаємодія генотипу і умов довкілля. Варіанти мінливостей
38.Завдання і методи сучасної селекції
39.Поняття про біотехнологію та її основне завдання
40.Методи генетичної та клітинної інженерії
41.Класифікація екологічних факторів. Основні середовища існування
організмів
42.Екологічна характеристика виду та його популяційна структура
43.Адаптивні біологічні ритми організмів
44.Екосистеми, їх склад і різноманіття
45.Жива речовина біосфери, її властивості і функції
46.Перетворення енергії в біогеоценозах
47.Роль живих організмів у перетворенні оболонок Землі
48.Роль собаки у життєдіяльності людини
49.Вплив діяльності людини на сучасний стан біосфери
50.Охорона видового різноманіття організмів
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

Перелік питань для вступного випробування здобувачів вищої освіти
ступеня «Молодший бакалавр» за спеціальністю 204 – «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва» на базі повної середньої
освіти складений на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з
«Біології», яка розроблена на основі чинної програми з біології загальноосвітніх
навчальних закладів.
В результаті співбесіди здійснюється перевірка відповідності знань,
умінь та навичок абітурієнтів програмним вимогам дисципліни «Біологія»,
з’ясування компетентності та оцінка ступеня підготовленості вступників для
отримання освітнього ступеня «Бакалавр». За результатами вступного
випробування приймається протокольне рішення щодо включення вступника
до рейтингового списку.
Під час вступного випробування вступник у письмовій формі готує
відповіді на поставлені завдання. Тривалість підготовки вступника до
відповідей становить 1 годину.
Вступне випробування оцінюється за 200 - бальною шкалою.
Остаточна оцінка визначається кількістю вірних відповідей для 50 питань
тестів згідно крітерію оцінювання вступного іспиту (додаток 1).
Під час випробування - співбесіди вступнику пропонується виконати
п’ять завдань, які включають питання, що відповідають базовій частині
програми.
Під час вступного випробування-співбесіди вступник у письмовій
формі готує відповіді на поставлені завдання, після чого усно відповідає
перед комісією. Тривалість підготовки вступника до відповідей, які
виносяться на співбесіду становить 1 годину.
Вступне випробування-співбесіда оцінюється за 200 - бальною шкалою.
За кожне питання вступник може максимально набрати 50 балів. При цьому
застосовується така система.
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Недостатній рівень знань (0-20 балів): викладає матеріал не
послідовно, з порушенням логіки, допускає принципові помилки, що свідчать
про обмеженість подальшого засвоєння навчального матеріалу або відповідь
не відповідає питанню; має уяву щодо змісту теоретичного матеріалу, але
відповідь не наповнюється реальним змістом, не володіє понятійним і
термінологічним апаратом з біології.
Достатній рівень знань (21-40 балів): виявив знання навчальнопрограмового матеріалу в обсязі достатньому для подальшого навчання, але
припускається суттєвих помилок у викладенні матеріалу; повністю розкрив
запропоновані питання, показав достатньо повні знання по питаннях
співбесіди, але з деякими неточностями, в цілому володіє понятійним і
термінологічним апаратом з біології.
Високий рівень знань (41-50 балів): вступник показав повне знання по
питаннях співбесіди, повністю довів всі твердження практичних та
теоретичних питань, вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом з
біології.
Остаточна оцінка визначається додаванням набраних балів за
правильні відповіді вступником на кожне запитання співбесіди. Максимальна
кількість балів за всі правильні відповіді становить 200 балів. Прохідний бал
вступного випробування-співбесіди становить 100 балів.
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