
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування 

показників 

Напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

-  

 

н напрям підготовки  «Медицина» 

с спеціальність 

   223 Медсестринство (Лікувальна 

справа) ,(Сестринська справа), 

,  (Акушерська справа) 

 221 Стоматологія (Стоматологія), 

 (Стоматологія ортопедична) 

226 Фармація,промислова фармація 

(Фармація) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

фаховий молодший бакалавр 

 

Денна 

 Рік підготовки: 

1-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 140 

1-й, 2-й 3 –й, 4 – й  

Лекції 

 140  

Практичні, семінарські 

- - 

Лабораторні 

 - 

Самостійна робота 

- - 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: диф.залік 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів  знаннями з біології, формування 

наукової картини живої природи, екологічної культури, зміцнення духовного і фізичного здоров’я, 

формування вмінь застосувати біологічні знання на практиці , формування ключових 

компетентностей, яких потребує сучасне життя.  

  Досягнення цієї мети забезпечується шляхом реалізації нового змісту навчання, організації 

навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів, реалізації 

наскрізних змістових ліній.  

Наскрізні змістові лінії є засобом інтеграції навчального змісту, корелюються з ключовими 

компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних 

орієнтацій учня, що визначають його поведінку в  життєвих ситуаціях. 

Змістові лінії  «Екологічна безпека і сталий розвиток» і «Здоров'я і безпека» відображені 

системно в усіх темах програми. Змістова лінія  «Екологічна безпека і сталий розвиток»   

націлена на формування в учнів  екологічної культури, соціальної активності, 

відповідальності та готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і 

сталого (збалансованого) розвитку суспільства. Змістова лінія «Здоров'я і безпека» 

забезпечує формування здоров’язбережувальної компетентності учнів як духовно, емоційно, 

соціально і фізично повноцінних членів суспільства, які здатні дотримуватися здорового 

способу життя і формувати безпечне життєве середовище.  

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» сприятиме формуванню 

діяльного члена громади й суспільства, який розуміє принципи та механізми 

функціонування суспільства, є вільною особистістю, яка визнає загальнолюдські й 

національні цінності та керується морально-етичними критеріями й почуттям громадянської 

відповідальності у власній поведінці. Зміст тем 10 класу орієнтує на формування біоетичних 

норм поведінки в природі, розуміння відповідальності за свої  вчинки в   природі та 

суспільстві. Теми  11 класу спрямовані на розвиток здатності критично оцінювати події в 

державі на основі даних соціально-економічних, демографічних, екологічних та інших явищ 

і процесів в Україні та світі, протистояти маніпулюванню свідомістю, що застосовується в 

інформаційному просторі.   
Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» націлена на розвиток 

лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному 

середовищі, забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців практичних 

аспектів фінансових питань. Реалізація цієї змістової лінії спрямовує освітній процес в 

старшій школі на формування здатності обирати раціональні та збалансовані підходи при 

здійсненні господарської діяльності, на розуміння нерозривності економічної успішності з 

прогнозованим станом довкілля у майбутньому. 
Освітній процес рекомендується базувати на компетентнісно орієнтованих завданнях 

з використанням сучасних освітніх технологій. Механізми формування компетентностей – 

особистісна мотивація, актуалізація, прагнення до самореалізації, конкурентнозмагальний 

підхід, проектна діяльність, професійна орієнтованість, розвиток особистісних якостей, 

міждисицплінарність. 

Основну увагу слід зосередити на формуванні компетентностей, потрібних для 

успішної самореалізації випускника школи в суспільстві. Зміст компетентностей є 

відображення соціального замовлення набуття знань, навичок, умінь, автономності та 

відповідальності молодих громадян для повсякденного життя в суспільстві 

Предмет „Біологія та екологія” є одним з базових,  який формує цінності, що 

виражаються у формі компетентностей. Відповідно до Рекомендації Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) "Про основні компетенції для навчання протягом усього життя" і 

положень «Концепції Нової української школи» реалізація освітніх стандартів та програм 

повинна забезпечувати формування у випускника школи 10 ключових компетентностей. 

Біологія разом з іншими предметами робить свій внесок у формування ключових 

компетентностей. Цей внесок розкрито в таблиці «Компетентнісний потенціал навчального 

предмета «Біологія і екологія». 

 

 



Компетентнісний потенціал навчального предмета «Біологія і екологія» 

 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність самостійно виконувати  завдання у сфері біології та 

екології  у процесі навчання, зокрема в нестандартних ситуаціях 

Ключові 

компетентності 

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях: 

наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність 

застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати 

науковий метод, формулювати гіпотези, збирати дані, спостерігати, 

проводити прості експерименти, аналізувати, формулювати 

висновки.  

Екологічна грамотність і здорове життя: розумно та раціонально 

користуватися природними ресурсами в рамках збалансованого 

розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і 

здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового 

способу життя. 

Уміння вчитися впродовж життя: здатність до пошуку та 

засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, організації 

навчального процесу (власного і колективного), зокрема через 

ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, 

вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, 

вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати 

власні результати навчання, навчатися впродовж життя. 

Інформаційно-цифрова компетентність: застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, 

обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності. Розуміння 

етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна 

власність тощо). 

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами: 

здатність усно і письмово описувати факти, пояснювати явища живої 

природи, формулювати та аргументувати, зрозуміло для слухачів 

доносити власні погляди на актуальні наукові та суспільні проблеми 

у сфері біології та екологічної безпеки, у тому числі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Спілкування іноземними мовами: використовувати іншомовні 

навчальні джерела для отримання інформації біологічного та 

екологічного змісту; описувати іноземними мовами, аналізувати та 

оцінювати роль природних явищ у сучасному світі, доречно 

використовувати біологічні поняття та найуживаніші терміни в 

усних чи письмових текстах, читати й тлумачити біологічну   

термінологію іноземною мовою. 

 Математична компетентність: застосовувати математичні (числові 

та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань та 

проблем у сферах біології та екології. Здатність до розуміння і 

використання простих математичних моделей природних явищ і 

процесів. 

 Ініціативність і підприємливість: генерувати нові ідеї й ініціативи 

щодо проектної та винахідницької діяльності, ефективного 

використання природних ресурсів; уміння раціонально вести себе як 

споживач; прогнозувати вплив біології на розвиток технологій, 

нових напрямів підприємництва; керувати групою (надихати, 

переконувати й залучати до діяльності, зокрема природоохоронної 

чи наукової). 



Соціальна та громадянська компетентності:   уміння 

працювати в команді з метою досягнення спільного результату при 

проведенні екологічних заходів та здійсненні просвітницької 

діяльності; відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо 

діяльності в довкіллі, під час реалізації проектів і дослідницьких 

завдань; готовність брати участь у природоохоронних заходах; 

громадянська відповідальність за стан довкілля, пошанування 

розмаїття думок і поглядів. 

Обізнаність та самовираження у сфері культури: усвідомлення 

причетності до національної та світової культури через вивчення 

біології й екології; розуміння гармонійної взаємодії людини й 

природи. Глибоке розуміння власної національної ідентичності як 

підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного 

вираження інших. 

Предметні 

компетентності 

Знання: 

Знання та розуміння фундаментальних принципів біології та 

екології, основних законів та закономірностей, володіння основним 

термінологічним апаратом, що дозволяє розуміти принципи 

функціонування організмів та надорганізмових систем різного рівня. 

Розуміння місця біології та екології в системі природничих наук, 

їх роль у створенні загальної картини світу, визначенні місця 

людини в природі та сталому розвитку людства.  

 

Уміння 

Здатність застосовувати набуті теоретичні знання та практичні 

навички у сфері біології та екології при виконанні завдань, що 

передбачає прийняття рішень у змінних та нестандартних ситуаціях. 

Здатність планувати власну діяльність та оцінювати роботу інших 

з дотриманням вимог збереження власного здоров'я та безпеки 

оточуючих, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку 

людства.  

Здатність встановлювати причинно-наслідковий зв'язок між 

явищами живої природи та господарською діяльністю людини, їх 

впливом на здоров'я та безпеку людини, екологічну ситуацію. 

Застосовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології із 

дотриманням етичних норм проводити пошук, обробку та 

поширення інформації про актуальні наукові питання біології, 

екологічні проблеми та здоров’я, критично оцінювати інформацію. 

Автономність і відповідальність 

Самостійно обирати форми та засоби пошуку та засвоєння нових 

знань у сфері біології та екології.  

 Відстоювати власну думку та громадянську позицію з метою 

збереження власного здоров'я, безпеки оточуючих, охорони 

навколишнього середовища та сталого розвитку суспільства. 

 

Специфіка навчального предмета «Біологія і екологія» зумовлює формування  

дослідницької компетентності студентів, що полягає у здатності до пошуку та засвоєнню 

нових знань, набутті нових умінь і навичок, організації навчального процесу через 

ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вмінні визначати навчальні 

цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, 

оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя. Позитивно мотивують 

пізнавальну діяльність випускників створення дослідницьких проектів, робота з базами 

даних, застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, 

обробки, обміну інформацією під час виконання практичних і лабораторних робіт, мінімум 

яких передбачений програмою. 



Проблема компетентнісного підходу полягає в тому, що самі по собі компетентності 

не піддаються оцінці. Безпосереднім результатом освітнього процесу є очікувані результати 

навчання, які являють собою сукупність знань, умінь, навичок, суджень, ставлень, набутих 

особою у процесі навчання, досягнення яких можна чітко ідентифікувати, кількісно оцінити 

та виміряти.  Виявлення  сформованості знаннєвого компонента можливе через уміння 

оперувати термінами та поняттями; формулювати визначення понять; називати ті чи інші 

явища, процеси тощо; характеризувати їх за певними ознаками; пояснювати механізми 

процесів тощо. Сформованість діяльнісного компонента тісно поєднана з виконанням 

практичної частини програми. Прояв ціннісного компонента виражений через ставлення 

учнів у  висловлених  судженнях, обґрунтуванні їх,  оцінці,  висновках. 

Програма дає право вчителю творчо підходити до реалізації її змісту, добирати об'єкти 

для вивчення та включати в зміст освіти приклади зі свого регіону, змінювати послідовність 

вивчення окремих питань у межах теми. Кількість годин на вивчення теми є орієнтовною і може 

бути змінена.  Резервні години можуть бути використані для повторення, систематизації, 

узагальнення навчального матеріалу, контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. 

 

   3.Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план 

 

 

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб с.р. 

      

Вступ 

Тема 1. Система біологічних наук.Рівні організації 

життя.Основні властивості живого. 
2 2    

Тема 2. Методи біологічних досліджень.Стратегія 

розвитку людини і природи. 
2 2    

      

Разом  4     

Розділ 1.Біорізноманіття 

Тема 1. Систематика – наука про різноманітність 

організмів.Сучасні критерії виду.Принципи наукової 

класифікації організмів. 

4 4    

Тема 3. Віруси,віроїди, пріони.Особливості 

організації та функціонування.Роль вірусів в природі 

і житті людини.Профілактика захворювань 

викликаних вірусами. 

6 6    

Тема 3.Прокаріотичні організми.Сучасні погляди на 

систему еукаріотичних організмів. 
6 6    

Тема 4. Особливості організації та життєдіяльності 

багатоклітинних 

організмів.Гриби.Рослини.Справжні тварини. 

2 2    

Узагальнення і контроль знань з розділу  2 2    

Разом  20     

Розділ 2.Обмін речовин і перетворення енергії 

Тема 1.Поняття про обмін речовин.Пластичний та 

енергетичний обмін. 

2 2    

Тема 2. Біоелементи.Біонеорганічні речовини 2 2    

Тема3..Біоорганічний склад живого 10 10    

Тема 4.Поняття про процеси метаболізму в 4 4    



біосистемах.Обмін речовин в організмі 

людини.Раціональне харчування. 

Узагальнення і контроль знань з розділу  2 2    

Разом  20     

Розділ 3.Спадковість і мінливість 

Тема 1. Основні поняття генетики.Закономірності 

спадковості.Розв’язання типових генетичних задач.  

6 6    

Тема 2.Сучасні молекулярно-генетичні методи 

досліджень спадковості людини.Генетика статі. 

Каріотип людини.Хромосомний аналіз. 

4 4    

Тема 3. Успадкування ознак у людини.Зчеплене 

успадкування.Розв’язання типових генетичних задач 

4 4    

Тема 4. Закономірності мінливості .Мутації та їх 

властивості.Спадкові хвороби і вади людини. 

Медико-генетичне консультування та його 

організація. 

8     8    

Узагальнення і контроль знань з розділу 2 2    

Разом  24     

Розділ 4.Репродукція та розвиток 

Тема1. Репродукція як механізм забезпечення 

безперервності існування видів.Трансплантація 

тканин і органів у людини та її перспективи. 

4 4    

Тема2.Репродукція клітин.Мітоз.Будова і утворення 

статевих клітин.Мейоз. 

4 4    

Тема 3.Суть та біологічне значення 

запліднення.Ембріогенез. 

2 2    

Тема 4. Ембріогенез людини.Взаємодія частин 

зародка що розвивається. 

2 2    

Тема 5.Ріст і розвиток клітин та фактори, що на 

нього впливають.Старіння і смерть клітин. 

Постембріональний розвиток. 

2 2    

Узагальнення  і контроль знань з розділу 2 2    

Разом 16     

 

Розділ 5.Адаптації 

 

Тема1. Адаптація як загальна властивість 

біологічних систем.Закономірності формування 

адаптацій.Властивості адаптацій. 

2 2    

Тема2.Поняття про екологічно пластичні та 

екологічно непластичні види.Життєві форми тварин 

і рослин як адаптація до середовища існування. 

2 2    

Тема 3.Екологічна ніша як наслідок адаптації 

організмів до існування в екосистемі 

2 2    

Тема 4. Основні середовища існування та адаптації 

до них організмів. 

4 4    

Тема 5. Поняття про біологічні 

ритми.Фотоперіодизм та його адаптивне значення. 

2 2    

Узагальнення  і контроль знань з розділу 2 2    

Разом 14     

Розділ 6.Біологічні основи здорового способу життя 

Тема   1.   Принципи   та  складові   здорового  

способу життя. Науки шо вивчають здоров'я 

людини. 

2 2    



Тема 2.Безпека і статева культура.Вплив шкідливих 

звичок та стресових факторів на організм людини. 

2 2    

Тема 3.Імунна система людини, 

особливості її функціонування. 

Імунокорекція. Імунотерапія. 

2 2    

Тема 4. Профілактика захворювань людини 

що передаються статевим шляхом. 

2 2    

Узагальнення і контроль знань з розділу 2 2    

Разом 10     

Розділ 7.Екологія 

ТемаІ. Екологія як наука. Екологічні чинники та їх 

класифікація.Методи екологічних досліджень 

2 2    

Тема 2.Популяція.Класифікація 
популяцій.Структура та характеристика 
популяцій.Роль популяцій в екосистемах. 
Розв'язання екологічних задач. 

2 2    

Тема З.Види екосистем.Властивості та 

характеристики екосистем.  

Розвиток і зміни екосистем.Колообіг 

речовин і потік енергії в екосистемах. 

2 2    

Тема 4. Біосфера як глобальна екосистема. її 

структура та межі.Вчення В.І.Вернадського про 

біосферу. 

2 2    

Узагальнення і контроль знань з 

розділу   

2 2    

Разом 10     

Розділ 8.Сталий розвиток та раціональне природокористування 

Тема 1. Сучасні   екологічні   проблеми   у   світі  та   

в Україні.Види забруднення і їх наслідки для 

природніх і штучних екосистем.Критерії 

забруднення. 

2 2    

Тема2.Вплив діяльності людини на стан 
біосфери.Збереження біорізноматіття. 
Охорона біосфери. 

2 2    

Тема З.Глобальні кліматичні зміни.Шляхи 

подолання екологічної кризи. 

2 2    

Тема 4. Екологічна політика в 
Україні.Природоохоронне законодавство 
України.Червона книга та чорні списки 
видів тварин.Зелена книга України. 

2 2    

Тема 5..Концепція сталого розвитку та її 
значення.Природокористування в контексті 
сталого розвитку.Необхідність  міжнародної 
взаємодії у справі охорони довкілля. 

2 2    

Узагальнення і контроль знань з розділу 2                  

Разом 12     

Розділ 9.Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та 

біотехнології 

Тема 1. Поняття про селекцію.Завдання та 

досягнення сучасної селекції.Методи селекції 

рослин, тварин, мікроорганізмів.Явище гетерозису 

та його генетичні основи. 

2 2    

Тема 2. Генна інженерія досягнення та 

ризики.Основні напрямки сучасної 

4 4    



біотехнології.Химерні та транс генні організми.  

Проблеми пов'язані з ГМО. 

Тема 3. Поняття про біологічну безпеку.біологічний 
тероризм та біологічний захист. 

2 2    

Узагальнення і контроль знань з розділу 2 2    

Разом 10     
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4.Теми лекційних занять 

 
 

№ 

 

Назва теми 

 

К-сть год 

 

дата 

1. 
Система біологічних наук .Зв'язок біологічних наук з іншими 

науками.Рівні організації життя .Основні властивості живого. 
2  

2. 

Методи біологічних дослідженьСтратегія розвитку природи і 

суспільства. 2  

3. 

Різноманіття органічного світу.Поява основних груп 

організмів на Землі та формування екосистем. 2  

4. 

Сучасні критерії виду. 

2  

5. 

Неклітинні форми життя.Віруси. Будова,хімічний склад, 

власливості та розмноження вірусів. 2  

6. 

Неклітинні форми життя - віроїди та пріони.Будова , 

хімічний склад. 2  

7. 

Роль вірусів в природі та житті людини.Вірусні інфекції 

людини і тварин. 2  

8. 

Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів.Роль в 

природі та житті людини. 2  

9. 

Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних 

еукаріотів»Регуляція функцій одноклітинних еукаріотів. 2  

10. 

Профілактика хвороб спричинених бактеріями та 

одноклітинними еукаріотами. 2  

11. 
Особливості організації і життєдіяльності багатоклітинних 

організмів. 2  

12. 

 

Узагальнення і контроль знань з розділу 

«Біорізноманіття». 2  

13. 
Обмін речовин і енергії в клітині. Пластичний та 

енергетичний обмін. 2  



14. 

Поняття, про біоелементи. 

Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в 

організмах:мікроелементи. мікроелементи. Біонеорганічні 

сполуки у складі живої природи. 

 

2 
 

15. 

Біоорганічний склад живого.Ліпіди їх різноманітність та 

значення в існуванні живих істот. 

 

2  

16. 
Біоорганічний склад живого.Вуглеводи.  

2 

 

17. 

Біоорганічний склад живого.Білки. 

2  

 

 

2 семестр   

18. Біоорганічний склад живого.Нуклеїнові кислоти. 2  

19. 

Біоорганічний склад живого. Біологічно активні речовини їх 

вміст у живих організмах і значення для життєдіяльності. 2  

20. 

Особливості обміну речовин в автотрофних та 

гетеротрофних організмах.Енергетичне забезпечення 

процесів метаболізму. 
2  

21. 

Обмін речовин в організмі людини.Раціональне харчування -

основа нормального обміну речовин... 2  

22. 
Узагальнення і контроль знань з розділу «Обмін 

речовин і перетворення енергії». 
2  

23. 
Генетика - наука про закономірності спадковості і мінливості 

організмів.Методи генетичних досліджень. 
2  

24. 
Закономірності спадковості встановлені Г.Менделемдх 

статистичний характер і цитологічні основи.І і 11 закони 

Менделя .Розв'язання задач на моногібридне схрещування. 

2  

25. 
Закономірності спадковості встановлені Г.МенделемДх 

статистичний характер і цитологічні основи.III закон 

Менделя. Розв'язання задач на дигібридне схрещування. 

2  

26. 

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень 

спадковості людини.Гени.Регуляція активності генів. 2  

27. Генетика статі.Каріотип людини.Хромосомний аналіз. 

 

2 

 

28. 

Успадкування ознак у людини.Зчеплене успадкування. 

Розв'язання типових генетичних задач. 
2  

29. 
Генетика людини. Методи та результати вивчення 

спадковості людини. 2  



30. 

Мінливість ознак та її типи. Закономірності мінливості у 

людини.. 
2  

31. 

Мутації. їх молекулярні основи та властивості..Значення 

мутацій в природі та житті людини. 2  

32. 
Генетичний моніторинг в людських спільнотах.Чинники , які 

впливають на генофонд людських спільнот. 2  

33. 
Сучасні завдання медичної генетики.Хвороби спадкового 

походження. 2  

34. 
Узагальнення і контроль знань з розділу «Спадковість  і 

мінливість». 2  

35. 

Репродукція як механізм забезпечення безперервності 
існування видів.Статеве і нестатеве розмноження. 2  

36. 

Трансплантація тканин і органів у людини та її перспективи. 

2  

37. 
Репродукція клітин.Мітоз  

2 
 

38. 
Будова і утворення статевих клітин.Мейоз. 

2  

39. 
Суть та біологічне значення запліднення.Ембріогенез. 

2  

40. 
Ембріогенез людини.Взаємодія частин зародка що 

розвивається. 2  

41. 

Постембріональний, розвиток організмів. Механізми 

регенерації.Ріст .Старіння і смерть клітин. 2  

42. 

Узагальнення і контроль знань з розділу «Репродукція та 

розвиток» 2  

43. 

Адаптація як загальна властивість біологічних 

систем.Закономірності формування адаптацій.Властивості 

адаптацій. 
2  

44. 

Поняття  про екологічно пластичні та екологічно непластичні 

види. Життєві форми тварин і рослин як адаптація до 

середовища існування. 

2 

 

45. 

Екологічна ніша як наслідок адаптації організмів до 

існування в екосистемі. 

2 

 

46. 

Середовиша існування організмів.Наземно-повітряне і водне 

середовища існування. 

2 

 



47. 

Середовиша існування організмів.Грунт і живі організми як 
середовища існування. 

2 

 

48. 

Поняття про біологічні ритми.Фотоперіодизм та його 

адаптивне значення. 

2 

 

49. Узагальнення і контроль знань з розділу  «Адаптації» 2  

50. 
Принципи та складові здорового способу життя. Науки що 

вивчають здоров'я людини. 

2 
 

51. 
Безпека   і   статева   культура.Вплив   шкідливих   звичок   та 

стресових факторів на організм людини. 

2 
 

52. 
Імунна система людини, особливості її 

функціонування.Імунокорскція.Імунотерапія 

2 
 

53. 
Профілактика захворювань людини.що передаються 

статевим шляхом. 
2 

 

54. 
Узагальнення і контроль знань з розділу «Біологічні 

основи здорового способу життя». 

2 
 

55. 
Екологія  як  наука. Екологічні   чинники   та їх класифікація. 
Методи екологічних досліджень 

2 
 

56. 

Популяція. Класифікація популяцій. Структура та 

характеристика популяцій. Роль популяцій в екосистемах. 

Розв'язання екологічних задач. 

2 

 

57. 
Види екосистем. Властивості та характеристики 
екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Колообіг речовин 
і потік енергії в екосистемах. 

2 
 

58. 
Біосфера    як    глобальна    екосисіема.     її    структура    та 

межі. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. 2  

59. 
Узагальнення і контроль знань з розділу «Екологія». 

2  

60. 

Сучасні   екологічні   проблеми   у   світі   та   в   Україні. Види 
забруднення    і    їх    наслідки    для    природніх    і    штучних 
екосистем. Критерії забруднення. 

2  

61. 

Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження 

біорізноматіття. Охорона біосфери. 2  

62. 

Глобальні кліматичні зміни.Шляхи подолання екологічної 

кризи. 2  

63. 

Екологічна політика в Україні.Природоохоронне 
законодавство України.Червона книга та чорні списки видів 
тварин.Зелена книга України. 

2  

64. 

Концепція сталого розвитку та її значення. 

Природокористування в контексті сталого розвитку. 

Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони 

довкілля. 

2  

65. 

Узагальнення і контроль знань з розділу « Сталий 
розвиток та раціональне природокористування». 2  

66. 

Поняття про селекцію.Завдання та досягнення сучасної 

селекшї.Методи селекції рослин, тварин, 

мікроорганізмів.Явище гетерозису та його генетичні основи. 

2  



67. 

Генна інженерія досягнення та ризики.Основні напрямки 

сучасної біотехнології. 2  

68. 

Химерні  та транс  генні  організми  .Проблеми  пов'язані  з 

ГМО. 2  

69. 

Поняття   про   біологічну   безпеку.біологічний   тероризм   та 

біологічний захист. 2  

70. 

Узагальнення і контроль знань з розділу «Застосування 

результатів біологічних досліджень у медицині, селекції 

та біотехнології » 2  
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7. Методи навчання 

 

 словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція;       

 наочні методи: ілюстрація, демонстрація;      

 практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати;    

 творчі, проблемно-пошукові методи: самостійна, творчо пізнавальна 

діяльність;  

 самостійна робота поза контролем викладача – усна та письмова самостійна 

робота вдома.  

 

8. Методи контролю 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються методи усного, 

письмового, практичного, тестового контролю і самоконтролю студентів 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни, візуальне забезпечення занять. 

 

9. Рекомендована література: 

 

Кучеренко М.Е., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. та ін. Загальна біологія, 10-11 класи. - К.: Генеза, 

1998, 2000, 2001. 

Данилова О.В. та ін. Загальна біологія, X.: Торсінг, 2001. 

Полянський Ю.І. Загальна біологія 10-11 класи. К.: Освіта, 1988. 

Дербеньова АГ, Шаламов Р.В., Загальна біологія, 10-11 класи. X.: Світ дитинства, 1998. 

Біологія. Великий довідник для школярів та абітурієнтів. Тернопіль, Навчальна книга - 

Богдан, 2001. 

Біологія. Тестові завдання. К.: Генеза, 1999. 

Овчинніков О.В. Загальна біологія. Збірник задач і вправ. К.: Генеза, 2000. 

Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Мажори. – Вінниця: Нова книга, 2004.-656 с. 

Жегунов Г.Ф., Жегунова Г.Ф. Цитогенетические основы жизни. – Х.: Золотые страницы, 

2004. – 672с. 

Дикий І.Л., Літаров В.Є., Гейдерих О.Г. та ін. Медична та ветеринарна паразитологія: 

Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Х.: Вид-во НФаУ, “Золоті сторінки”, 2003. – 408 с. 

Слюсарев А.А., Жукова С.В. Биология. – К.: Наук. думка, 1987. – 415 с. 

 

Додаткова: 

Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: В 3-х т. Т.1. Пер. с англ. – М.: Мир, 1987. – 

295 с.; Т.2. 1988. – 368 с.; Т.3. 1988. – 335 с. 



Геннис Р. Биомембраны. – М.: Мир, 1997. – 624с. 

Гистология: Учебник/ Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. Ю.И. 

Афанасьева, Н.А. Юриной. – М.: Медицина, 2001. – 744с. 

Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т. Т.1.: Пер. с англ./Под ред. Р. Сопера. – М.: 

Мир, 1990. – 368с. 

Маккьюсик В.А. Наследственные признаки человека / Пер. с англ. – М.: Медицина, 1976. – 

683с. 

Медицинская генетика: Учебник / Н.П. Бочков, А.Ю. Асанов, Н.А. Жученко и др.; Под ред. 

Н.П. Бочкова. – М.: Мастерство; Высшая школа, 2001. – 192 с. 

Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию: Уч. для вузов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 

2004. – 495с. 

«Програма для загальноосвітніх навчальних закладів» авторів Данилової О.В., Балана П.Г., 

Вихренко А.С. та ін. (Київ, «Перун», 2005). 

 

10. Інформаційні ресурси: 

 Бібліотека  ПВНЗ « Медичний коледж» 

 Тернопільська  міська бібліотека; 

Інтернет сайти: 

1. Бібліотека біології (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru 

2. Біологічна  iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru 

3. Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com 

4. Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com 

5. Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою: 

http:// chl.kiev. 

 


