• Предмет біології і структура біологічної науки.
• Класифікація біологічних наук залежно від об'єкту досліджень і від рівня
організації живих об'єктів.
• Понятійний апарат біології
• Рівні організації живого.
• Принципи сучасної систематики та філогенії живих організмів.
• Молекулярний рівень організації живого. Хімічний склад живих організмів.
• Структура та функції білків.
• Нуклеїнові кислоти, структура і функції.
• Структура та функції вуглеводів.
• Структура та функції ліпідів.
• Основні біохімічні шляхи. Обмін речовиною та енергією. Просторова
організація біохімічних процесів.
• Будова мітохондрій і структурна організація ланцюга транспорту
електронів і протонів.
• Будова хлоропластів і просторова організація фотосинтетичних процесів.
• Загальний план будови еукаріотичної клітини.
• Скелетні структури еукаріотчної клітини.
• Клітинний цикл.
• Мітоз, мейоз.
• Особливості структури рослинних клітин.
• Особливості структури клітин грибів та водоростей.
• Біофізичні механізми збудження.
• Механізми м'язового скорочення.
• Внутрішньоклітинна передача сигналу.
• Організація клітини бактерій та архей.
• Неклітинні форми життя.
• Особливості онтогенезу тварин
• Особливості онтогенезу вищих рослин.
• Тканини людини і тварин.
• Системи органів людини і тварин.
• Гормони рослин
• Системи органів рослин.
• Організація рослинних тканин.
• Хромосомна теорія спадковості.
• Генотип та фенотип.
• Спадковість і мінливість. Механізми геномної мінливості
• Зчеплене наслідування.
• Поняття біологічного виду. Критерії виду.
• Видоутворення. Популяція як форма існування виду.
• Гіпотези походження життя.
• Еволюційні гіпотези.
• Геохронологічна шкала та історія розвитку живих організмів
• Поняття про біогеоценоз та екосистему.
• Трофічні ланцюги.

• Основні життєві стратегії.
• Поняття біосфери і ноосфери.
• Програмне забезпечення для створення і форматування складних наукових
текстів (MS Word, OpenWrite, LaTex та ін).
• Програмне забезпечення для аналізу та візуалізації даних (MS Excel,
OpenCalc, Origin та ін.)
• Програмне забезпечення для статистичного аналізу наукових даних
(Statistica, R та інші.)
• Програмне забезпечення для створення і візуалізації молекулярних
структур (ChemOffice, DS Visualizer та ін.).
• Банки даних наукових публікацій з хімічного, медичного і біологічного
спрямування (NCBI PubMed) та особливості роботи з цими бібліотеками.
• Банки даних послідовностей біополімерів (NCBI Genbank, UniProt та ін.),
засоби пошуку, співставлення та аналізу даних, реалізовані в цих банках.
• Банки даних органічних сполук (NCBI PubChem, Zinc, CCDC та інші),
засоби пошуку, співставлення та аналізу даних, реалізовані в цих банках.
• Банки даних просторової структури макромолекул (PDB, NDB, Proteopedia
та інші).
• Сучасні методичні підходи до визначення просторової структури
біомакромолекул.

