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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 

Загальна кількість 

годин:  

- 140 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

Нормативна 

Спеціальність 

223 Медсестринство 

 

Рік підготовки: 

І - ІІ 

Семестр: 

І - ІV 

Тижневих годин: 

аудиторних  – 2 год 
 

Освітньо – 

кваліфікаційний рівень: 

Фаховий молодший 

бакалавр 

Аудиторних занять: 

140 год 

Вид контролю: 

Підсумкове оцінювання 

ДПА 

Пояснювальна записка 

Навчальна програма «Біологія і екологія» розроблена на основі Державного 

стандарту базової загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30.09.2020 р. № 898), Концепції екологічної освіти України 

(затверджено рішенням колегії МОН України від 20.12.2001 №13/6-19) та 

відповідно до положень концепції Нової української школи (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р) і призначена для 

навчання  біології і екології на рівні стандарту.  



2. Завдання і мета вивчення дисципліни 

 

Мета навчання біології та екологіїна рівні стандарту полягає у 

формуванні у студентів природничо-наукової компетентності шляхом 

засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності функціонування 

живих систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв’язок із довкіллям; розуміння 

біологічної картини світу та цінності таких категорій, як життя, природа, 

здоров’я; свідомого ставлення до природи як універсальної, унікальної 

цінності; застосування знань з біології та екології у повсякденному житті, 

оцінювання їх ролі для сталого (збалансованого) розвитку людства, науки та 

технологій.   

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких завдань: 

– оволодіння студентами термінологічним апаратом біології та екології, 

засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і 

закономірностей, що дають змогу зрозуміти неперервність життя та його 

нерозривний зв'язок з довкіллям; 

– розуміння універсальності функціональних ознак життя,  принципів та 

вимог підтримання життєдіяльності організму;  

– встановлення міжпредметного, внутрішньоциклового та міжциклового 

зв’язку біології і екології з метою формування устудентів гуманістичних 

поглядів на природу, сучасних уявлень про її цілісність і розвиток; 

– набуття досвіду пошуково-дослідницької діяльності та уміння 

представляти отримані результати; 

– використання набутих знань, навичок та умінь у повсякденному житті 

для оцінки впливу факторів довкілля, наслідків своєї діяльності для 

збереження власного здоров’я та безпеки інших людей; 

– розвиток особистої відповідальності за стан довкілля, формування 

ціннісних орієнтацій на збереження природи, розуміння необхідності 

узгодження стратегії природи і стратегії людини на основі ідеї 



універсальності природних зв'язків та самообмеженості, подолання 

споживацького ставлення до природи.  

 

Компетентнісний потенціал навчальноїдисципліни 

«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. 

 

 

 

 

3. Зміст програми 
    

Очікувані результати навчання студента Зміст навчального матеріалу 

Вступ (4 год.) 



Знаннєвий компонент 

оперує термінами та поняттями: 

- система, біосистема, екосистема, навколишнє 

середовище, сталий розвиток природи і 

суспільства; 

називає:  

- основні галузі застосування біологічних 

досліджень; 

наводить приклади: 

- біосистем різних рівнів; 

характеризує: 

- властивості живого: самооновлення, 

самовідтворення, саморегуляцію. 

Діяльнісний компонент 

розрізняє: 

- - біосистеми різних рівнів організації  

Ціннісний компонент 

оцінює: 

- важливість біологічних знань  для розвитку 

людства. 

Міждисциплінарні зв’язки біології та 

екології.  

Рівні організації біологічних систем 

та їхній взаємозв’язок.  

Фундаментальні  властивості 

живого.  

Стратегія сталого розвитку природи і 

суспільства.   

 

Тема 1. Біорізноманіття (28 год.) 

Знаннєвий компонент 

оперує термінами та поняттями: 

систематика, номенклатура, класифікація, 

філогенетична систематика, популяція, віруси, 

прокаріоти, еукаріоти; 

називає: 

- сучасні принципи наукової систематики; 

- гіпотези походження вірусів;  

- шляхи проникнення вірусів у клітини; 

наводить приклади: 

- вірусів, бактерій, одноклітинних еукаріотів, 

грибів, рослин, тварин; 

характеризує: 

- критерії виду; 

- віруси, прокаріотичні організми, еукаріотичні 

організми. 

Діяльнісний компонент: 

складає: 

- характеристику виду за видовими 

критеріями; 

- порівняльну характеристику: вірусів, 

віроїдів, пріонів; архей та бактерій; 

одноклітинних і багатоклітинних еукаріотичних 

організмів; 

класифікує:   

- певні види грибів, рослин, тварин; 

Систематика – наука про 

різноманітність організмів. Принципи 

наукової класифікації організмів.   

Сучасні критерії виду.  

Віруси, віроїди, пріони. Особливості 

їхньої організації та функціонування. 

 Гіпотези походження вірусів. 

Взаємодія вірусів з клітиною-

хазяїном та їхній вплив на її 

функціонування. Роль вірусів в 

еволюції організмів. Використання 

вірусів у біологічних методах 

боротьби зі шкідливими видами. 

Прокаріотичні організми: археї та 

бактерії. Особливості їхньої 

організації та функціонування.  

Сучасні погляди на систему 

еукаріотичних організмів.   

Біорізноманіття нашої планети як 

наслідок еволюції. 

Лабораторні роботи 

1. Визначення таксономічного 

положення виду в системі 

органічного світу. 

 

Навчальний проект 



- визначає таксономічне положення виду в 

системі органічного світу. 

- Ціннісний компонент 

оцінює:  

- важливість систематики для сучасних 

біологічних досліджень. 

1. Складання характеристики виду за 

видовими критеріями. 

Тема 2.  Обмін речовин і перетворення енергії (34 год.) 

Знаннєвий компонент 

оперує термінами та поняттями: 

обмін речовин/метаболізм, фермент, вітамін, 

дихання, автотрофи, гетеротрофи, хемотрофи, 

фототрофи, токсичні речовини;    

називає: 

- структури клітин, які забезпечують процеси 

метаболізму; 

- критерії якості питної води; 

наводить приклади: 

- хвороб, пов’язаних з нестачею чи надлишком 

надходження певних хімічних елементів, 

речовин; 

характеризує: 

- особливості енергетичного обміну клітин 

автотрофних та гетеротрофних організмів; 

- особливості знешкодження токсичних сполук 

в організмі людини;  

- нейрогуморальну регуляцію метаболізму в 

організмі людини; 

пояснює: 

- єдність процесів синтезу і розщеплення 

речовин в організмі; 

-  роль АТФ у забезпеченні процесів 

метаболізму;  

- роль ферментів у забезпеченні процесів 

метаболізму; 

- роль окремих хімічних елементів, речовин в 

метаболізмі;  

- необхідність знешкодження токсичних сполук 

в організмі людини. 

Діяльнісний компонент 

складає схеми: 

- - обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі 

людини, їхній взаємозв’язок; 

порівнює: 

- енергетичне і пластичне значення різних 

речовин. 

Ціннісний компонент 

висловлює судження: 

Білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, 

ліпіди: огляд будови й біологічної 

ролі. 

Обмін речовин та енергії – основа 

функціонування біологічних систем. 

Особливості обміну речовин в 

автотрофних та гетеротрофних 

організмів.  

Енергетичне забезпечення процесів 

метаболізму. Способи отримання 

енергії в різних груп автотрофних та 

гетеротрофних організмів. Роль 

процесів дихання в забезпеченні 

організмів енергією.   

Структури клітин, які забезпечують 

процеси метаболізму.  

Роль ферментів у забезпеченні 

процесів метаболізму клітини та 

цілісного організму.  

Вітаміни, їх роль в обміні речовин. 

Порушення обміну речовин 

(метаболізму), пов’язані з нестачею 

чи надлишком надходження певних 

хімічних елементів, речовин. 

Значення якості питної води для 

збереження здоров’я людини. 

Раціональне харчування – основа 

нормального обміну речовин. 

Негативний вплив на метаболізм 

токсичних речовин. Знешкодження 

токсичних сполук в організмі 

людини.   Нейрогуморальна регуляція 

процесів метаболізму. 

 

Практичні роботи 

1. Складання схем обміну вуглеводів, 

ліпідів та білків в організмі людини. 

 



- - щодо впливу на здоров’я людини різних 

речовин (корисних та шкідливих); 

- оцінює: 

- важливість якості питної води та 

раціонального харчування для збереження 

здоров’я. 

Тема 3. Репродукція та розвиток  (26 год.) 

Знаннєвий компонент 

оперує термінами та поняттями: 

- мітоз, мейоз, амітоз, регенерація, трансплантація, 

гаметогенез, запліднення, онтогенез, ембріональна 

індукція; 

називає: 

- гіпотези старіння; 

наводить приклади: 

- порушень клітинного циклу; 

пояснює: 

- значення регенерації; 

- суть та біологічне значення запліднення. 

характеризує: 

- періоди ембріонального та постембріонального 

розвитку людини; 

Діяльнісний компонент 

складає порівняльну характеристику: 

- статевих клітин людини; 

- розвитку чоловічих і жіночих статевих 

клітин; 

демонструє навички: 

- роботи з мікроскопом. 

Ціннісний компонент 

оцінює: 

- вплив позитивних і негативних чинників на ріст 

та розвиток людини; 

- важливість профілактики онкологічних 

захворювань; 

обґрунтовує судження про: 

- вплив способу життя на формування людського 

організму та репродуктивне здоров’я; 

- необхідність відповідального ставлення до 

планування родини. 

виявляє власне ставлення щодо: 

- трансплантації тканин та органів у людини, її 

перспектив; 

- правил біологічної етики; 

- біологічних і соціальних аспектів регуляції 

розмноження людини. 

Репродукція як механізм 

забезпечення безперервності 

існування видів.  

Особливості процесів 

регенерації організму людини. 

Трансплантація тканин та 

органів у людини, її 

перспективи.  Правила 

біологічної етики. 
Ріст та розвиток клітин та 
фактори, які на нього 
впливають. Старіння та смерть 
клітин. Причини порушення 
клітинного циклу та їхні 
наслідки.  
Поняття про онкогенні фактори 
та онкологічні захворювання. 

Профілактика онкологічних 
захворювань. 

Статеві клітини. Особливості 

гаметогенезу у людини.  

Суть та біологічне значення 

запліднення. Причини порушення 

процесів запліднення у людини. 

Особливості репродукції людини у 

зв’язку з її біосоціальною сутністю. 

Репродуктивне здоров’я. Сучасні 

можливості та перспективи 

репродуктивної медицини. 

Біологічні і соціальні аспекти 

регуляції розмноження у людини. 

Ембріогенез людини. Взаємодія 

частин зародка, що розвивається 

(явище ембріональної індукції).  

Чинники, здатні справляти 

позитивний і негативний вплив 

на процеси росту та розвитку 

людини. 

 

Лабораторні роботи 

3. Вивчення будови статевих 



клітин людини. 

4. Вивчення етапів ембріогенезу. 

Тема 4. Адаптації ( 12 год.) 

Знаннєвий компонент 

оперує термінами та поняттями: 

адаптація, преадаптація, постадаптація, 

адаптивний потенціал, екологічна ніша, адаптивна 

радіація, коеволюція, коадаптації, життєва форма, 

адаптивні біологічні ритми, фотоперіодизм 

формулює: 

- принцип єдності організмів та середовища 

їхнього мешкання; 

- правило обов’язкового заповнення екологічної 

ніші; 

називає: 

- основні властивості адаптацій; 

- параметри екологічної ніші; 

- способи терморегуляції організмів; 

- основні форми симбіозу організмів; 

- форми паразитизму; 

- типи адаптивних біологічних ритмів організмів; 

наводитьприклади: 

- адаптацій організмів до різних середовищ 

мешкання; 

- адаптацій людини до різних умов проживання 

- адаптивного характеру поведінкових реакцій 

тварин; 

описує: 

- адаптаціїлюдини та інших організмів до різних 

умов проживання; 

характеризує: 

- коадаптаціїорганізмів; 

- типи біологічних ритмів: зовнішні та внутрішні, 

добові, місячні, припливно-відпливні, сезонні, 

річні, багаторічні; 

пояснює: 

- молекулярні та клітинні механізми адаптацій 

біологічних систем; 

- відносний характер адаптацій; 

- біологічне підґрунтя правил Алена та Бергмана; 

- генетичну основу формування адаптацій. 

Діяльнісний компонент: 

визначає: 

- ступінь адаптованості організмів до середовища 

мешкання; 

розпізнає : 

- приналежність певних видів тварин та рослин до 

Адаптація як загальна властивість 

біологічних систем. Принцип 

єдності організмів та середовища 

мешкання.  

Загальні закономірності 

формування адаптацій. Поняття 

про преадаптацію та 

постадаптацію. Властивості 

адаптацій. 

Формування адаптацій на 

молекулярному та клітинному 

рівнях організації. Стратегії 

адаптацій організмів. 

Поняття про екологічно пластичні 

та екологічно непластичні види. 

Поняття про адаптивну радіацію. 

Життєві форми тварин та рослин як 

адаптації до середовища мешкання. 

Екологічна ніша як наслідок 

адаптацій організмів певного виду 

до існування в екосистемі. 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. 

 

Практичні роботи 

3. Визначення ознак адаптованості 

різних організмів до середовища 

існування  



певної життєвої форми; 

порівнює: 
-особливості терморегуляціїпойкілотермних та 

гомойотермних тварини; 

-адаптації різних груп організмів до певного 

середовища мешкання; 

складаєсхеми: 

- комплексів адаптацій, які характеризують ту чи 

іншу життєву форму організмів; 

моделює: 

- наслідки значного перекривання екологічних 

ніш конкуруючих видів; 

Ціннісний компонент 

робитьвисновок: 

- прозначенняпреадаптацій та адаптацій в еволюції 

органічного світу, 

- про коеволюцію як основу функціонування 

стабільних екосистем; 

- про адаптивне значення фотоперіодизму. 

дотримуєтьсяправил: 

- здорового способу життя для підвищення 

власного адаптивного потенціалу; 

обґрунтовуєсудження: 

- про адаптивний потенціал екологічно пластичних 

та екологічно непластичних видів, 

виявляєставленнядо: 

- підвищення власного адаптивного потенціалу 

шляхом регулярних занять фізичною культурою 

та загартовування організму. 

Тема 5. Екологія ( 14 год.) 

Знаннєвий компонент 

оперуєтермінамитапоняттями: 

екологія, екологічні чинники, обмежувальні 

чинники, толерантність, екологічна взаємодія, 

популяція, екосистема, біогеохімічні цикли, 

біосфера, ноосфера; 

називає: 

- екологічні закони і їхнє значення; 

- шляхи асиміляції, передачі та розсіювання 

енергії в екосистемах; 

- основні біоми Землі; 

- ключові біогеохімічні цикли; 

наводитьприклади: 

- екологічних чинників та їхньої взаємодії; 

- типів взаємодій популяцій у екосистемах; 

- трофічних ланцюгів та трофічних сіток; 

- закономірностей формування екосистем; 

Предмет вивчення екології, її 

завдання та методи. Зв’язки 

екології з іншими науками. 

Екологічні закони. 

Екологічні чинники та їхня 

класифікація. Закономірності 

впливу екологічних чинників на 

організми та їх угруповання. 

Стено- та еврибіонтні види. 

Популяції. Класифікація 

популяцій. Структура та 

характеристики популяцій. 

Механізми регуляції густоти 

(щільності) та чисельності 

популяцій. Функціональна роль 

популяцій в екосистемах. 

Властивості та характеристики 



характеризує: 

- процеси і явища у популяціях, екосистемах та 

біосфері; 

- дію екологічних чинників; 

- принципи застосування екологічних 

закономірностей в практичній діяльності людини 

та їхні прояви в природі; 

- потоки енергії в екосистемах; 

- властивості та характеристики екосистем. 

Діяльнісний компонент 

встановлює: 

- елементарні причинно-наслідкові зв'язки між 

екологічними процесами та явищами; 

аналізує: 

- залежність життєдіяльності організмів від 

середовища існування; 

пояснює: 

-дію в природі законів оптимуму, 

взаємокомпенсації екологічних факторів; 

- закономірності структур популяцій; 

- причини нерівноцінності біологічного 

різноманіття екосистем; 

- механізми екологічного балансу біосфери; 

- механізми дії екологічних чинників; 

- механізми інтеграції складових екосистеми; 

складаєсхеми: 

- біогеохімічних циклів; 

- трофічних ланцюгів та трофічних сіток;  

порівнює: 

- особливості організації та функціонування 

агроценозів і природних екосистем. 

Ціннісний компонент 

висловлює судження щодо: 

- значення встановлення характеристик 

мінімальної життєздатної популяції тварин для 

збереження виду; 

- ролі та значення екології у сучасному світі. 

екосистем. Типи зв’язків між 

популяціями різних видів в 

екосистемах. Екологічні сукцесії як 

процеси саморозвитку екосистем. 

Причини сукцесій та їхні типи. 

Закономірності сукцесій. 

Агроценози, їхня структура та 

особливості функціонування. 

Шляхи підвищення продуктивності 

агроценозів. 

Біосфера як глобальна екосистема, 

її структура та межі. Біогеохімічні 

цикли як необхідна умова 

існування біосфери. 

Вчення В. І. Вернадського про 

біосферу та ноосферу та його 

значення для уникнення глобальної 

екологічної кризи. 

 

Проект 

Дослідження особливостей 

структури місцевих екосистем 

(природних чи штучних). 

 

Тема 6. Сталий розвиток та раціональне природокористування ( 10 год.) 

Знаннєвий компонент 

оперує термінами та поняттями: 

сталий розвиток, екологічне мислення, природні 

ресурси, раціональне природокористування; 

називає: 

- екологічні проблеми в Україні та в світі; 

- види забруднення довкілля; 

- критерії забруднення довкілля; 

- напрямки охорони природи в Україні та в світі; 

Сучасні екологічні проблеми у світі 

та в Україні. 

Види забруднення, їхні наслідки 

для природних і штучних 

екосистем та людини. Поняття про 

якість довкілля. Критерії 

забруднення довкілля. 

Антропічний вплив на атмосферу 

Наслідки забруднення 



описує: 

- екологічний стан свого регіону; 

наводить приклади: 

- видів-вселенців свого регіону; 

- джерел забруднення довкілля; 

- видів, занесених до Червоної книги України; 

характеризує:  

- наслідки забруднення довкілля для живих 

організмів і людини зокрема; 

- проблеми акліматизації та реакліматизації 

видів; 

пояснює: 

- необхідність правильної утилізації побутових та 

промислових відходів; 

- необхідність міжнародної взаємодії державних 

установ та громадських організацій у справі 

охорони навколишнього природного середовища; 

- необхідність раціонального використання 

природних ресурсів; 

Діяльнісний компонент 

складає карту: 

- екологічного стану свого регіону; 

моделює: 

- способи утилізації відходів; 

порівнює: 

- ступінь забруднення окремих територій 

України; застосовує: 

- екологічні знання в повсякденній діяльності. 

Ціннісний компонент 

дотримується правил: 

- охорони навколишнього середовища; 

- екологічної етики; 

оцінює: 

- вплив діяльності людини на стан 

навколишнього середовища та його компонентів; 

висловлює судження щодо: 

- значення екологічних знань; 

- значення концепції сталого розвитку; 

- шляхів вирішення екологічних проблем свого 

регіону; 

- шляхів раціонального використання природних 

ресурсів; 

виявляє власну позицію щодо:  

- дієвості екологічної політики в Україні. 

атмосферного повітря та його 

охорона. 

Антропічний вплив на гідросферу. 

Причини порушення якості 

природних вод, дефіцит водних 

ресурсів, принципи оцінки 

екологічного стану водойм. 

Охорона водойм. 

Основні джерела антропічного 

забруднення ґрунтів, їхні наслідки. 

Необхідність охорони ґрунтів. 

Антропічний вплив на 

біорізноманіття. Проблеми 

акліматизації та реакліматизації 

видів. Збереження біорізноманіття 

як необхідна умова стабільності 

біосфери. 

Екологічна політика в Україні: 

природоохоронне законодавство 

України, міждержавні угоди. 

Червона книга та чорні списки 

видів тварин. Зелена книга 

України. 

Концепція сталого розвитку та її 

значення. Природокористування в 

контексті сталого розвитку. 

Поняття про екологічне мислення. 

Необхідність міжнародної 

взаємодії у справі охорони 

довкілля. 

 

Практична робота 

5.Оцінка екологічного стану свого 

регіону.   

 

 

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції 

та біотехнології ( 12 год.) 



Знаннєвий компонент 

оперує термінами та поняттями:  

селекція, біотехнологія, генетично модифіковані 

організми, клонування, біологічна безпека 

називає: 

- сучасні методи селекції тварин, рослин і 

мікроорганізмів; 

наводить приклади: 

- застосування методів генної та клітинної 

інженерії в сучасній селекції; 

- використання стовбурових клітин; 

характеризує: 

- явище гетерозису та його генетичні основи; 

- досягнення репродуктивної медицини, 

трансплантології та донорства. 

- пояснює: 

- значення досягнень генетичної та клітинної 

інженерії. 

Діяльнісний компонент 

порівнює: 

- - ефективність методів класичної селекції та 

сучасної біотехнології. 

робить висновки про: 

- застосування біотехнології в охороні 

навколишнього природного середовища;  

- - застосуваннярезультатівбіологічнихдосліджень у 

сучаснійселекції та біотехнології 

Ціннісний компонент 

висловлює судження про: 

- внесок вітчизняних учених у розвиток селекції, 

біотехнології і медицини; 

- перспективи використання генетично 

модифікованих організмів; 

- клонування організмів; 

- досягнення та ризики генної інженерії людини; 

- небезпеку створення та застосування біологічної 

зброї; 

виявляє власну позицію щодо:  

- дотримання  біоетики в біологічних та 

біомедичних дослідженнях. 

Завдання та досягнення сучасної 

селекції. Внесок вітчизняних 

учених-селекціонерів.  

Сучасні методи селекції тварин, 

рослин і мікроорганізмів. Явище 

гетерозису та його генетичні 

основи. 

Значення для планування 

селекційної роботи вчення М. І. 

Вавилова про центри 

різноманітності та походження 

культурних рослин, закону 

гомологічних рядів спадкової 

мінливості. 

Застосування методів генної та 

клітинної інженерії в сучасній 

селекції. Генна інженерія людини: 

досягнення та ризики.  

Біоетичні проблеми сучасної 

медицини. 

Сучасна біотехнологія та її основні 

напрямки. 

Застосування досягнень 

молекулярної генетики, 

молекулярної біології та біохімії у 

біотехнології. 

Поняття про біологічну небезпеку, 

біологічний тероризм та 

біологічний захист. Біологічна 

безпека та основні напрямки її 

реалізації. 

Узагальнення: роль біології у 

вирішенні сучасних глобальних 

проблем людства. 

 

Проект (один на вибір; створення 

бук-трейлеру, презентації, буклету, 

скрайбу, постеру тощо) 

- Клонування організмів. 

Нанотехнології в біології. 

- Трансгенні організми: за і проти. 

 

4. Тематичний план занять 

 

№з/п Тема Кількість 

годин 

Вступ (4 год.) 



1.   Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.Рівні організації 

біологічних систем та їхній взаємозв’язок.  

2 

2.  Фундаментальні  властивості живого.  

Стратегія сталого розвитку природи і суспільства.   
2 

Тема 1. Біорізноманіття (28 год.) 

3.  Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи 

наукової класифікації організмів.    

2 

4.  Сучасні критерії виду. 2 

5.  Лабораторні роботи 1. Визначення таксономічного 

положення виду в системі органічного світу . 
2 

6.  Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та 

функціонування. Гіпотези походження вірусів 

2 

7.  Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її 

функціонування. Роль вірусів у еволюції організмів. 

Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі 

шкідливими видами. 

2 

8.  Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої 

організації та функціонування. 

2 

9.  Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів.   2 

10.  Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції.     

(Частина 1: Рослини) 
2 

11.  Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції.     

(Частина 2: Гриби) 
2 

12.  Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції.     

(Частина 3: Безхребетні тварини) 

2 

13.  Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції.     

(Частина 3: Хребетні тварини) 
2 

14.  Представлення проєктів «Характеристика видів за видовими 

критеріями 
2 

15.  Узагальнення знань з теми «Біорізноманіття» 2 

16.  Тематичнийконтроль 2 

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії ( 34 год.) 

17.  Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі. 2 

18.  Білки: огляд будови й біологічної ролі. 2 

19.  Нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі. 2 

20.  Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму.  2 

21.  Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму.  2 



22.  Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних 

систем. Особливості обміну речовин в автотрофних та 

гетеротрофних організмів.  

2 

23.  Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи 

отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних 

організмів. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів 

енергією.   

2 

24.   Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та 

цілісного організму. 
2 

25.  Вітаміни, їх роль в обміні речовин. 2 

26.  Практичні роботи1. Складання схем обміну вуглеводів, 

ліпідів та білків в організмі людини. 
2 

27.  Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею 

чи надлишком надходження певних хімічних елементів, 

речовин.  

2 

28.  Значення якості питної води для збереження здоров’я людини. 

 

2 

29.  Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин. 2 

30.  Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. 

Знешкодження токсичних сполук в організмі людини.    

2 

31.  Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму. 2 

32.  Узагальнення знань з теми «Обмін речовин та енергії».  2 

33.  Тематичний контроль 2 

Тема 3. Репродукція та розвиток (26 год.) 

34.  Репродукція як механізм забезпечення безперервності 

існування видів.   

2 

35.  Особливості процесів регенерації організму людини. 

Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи.  

Правила біологічної етики. 

2 

36.  Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. 
Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного 
циклу та їхні наслідки.   

2 

37.  Поняття про онкогенні фактори та онкологічні 
захворювання. Профілактика онкологічних захворювань. 

2 

38.  Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини.   2 

39.  Лабораторні роботи 3. Вивчення будови статевих клітин 

людини. 
2 

40.  Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення 

процесів запліднення у людини.  
2 

41.  Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною 

сутністю. Репродуктивне здоров’я. Сучасні можливості та 

перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні 

аспекти регуляції розмноження у людини. 

2 



42.  Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що 

розвивається (явище ембріональної індукції).   

2 

43.  Лабораторні роботи4. Вивчення етапів ембріогенезу. 2 

44.  Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на 

процеси росту та розвитку людини. 

2 

45.  Узагальнення знань з теми «Репродукція та розвиток». 2 

46.  Тематичний контроль 2 

Тема 4. Адаптації (12 год.) 

47.  Адаптація як загальна властивість біологічних систем. 

Принцип єдності організмів та середовища мешкання. Загальні 

закономірності формування адаптацій. Поняття про 

преадаптацію та постадаптацію. Властивості адаптацій. 

Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях 

організації. Стратегії адаптацій організмів. 

2 

48.  Практичні роботи 3. Визначення ознак адаптованості різних 

організмів до середовища існування. 

Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні 

види. Поняття про адаптивну радіацію. Життєві форми тварин 

та рослин як адаптації до середовища мешкання. 

2 

49.  Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду 

до існування в екосистемі. Поняття про спряжену еволюцію 

(коеволюцію) та коадаптацію 

2 

50.  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. 

2 

51.  Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня 

організації. Типи адаптивних біологічних ритмів організмів. 

Фотоперіодизм та його адаптивне значення. 

2 

52.   Узагальнення знань з теми «Адаптації». Тематичний 

контроль 

2 

Тема 5. Екологія (14 год.) 

53.  Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Зв’язки 

екології з іншими науками. Екологічні закони. Екологічні 

чинники та їхня класифікація. Закономірності впливу 

екологічних чинників на організми та їх угруповання. Стено- та 

еврибіонтні види. 

2 

54.  Популяції. Класифікація популяцій. Структура та 

характеристики популяцій. Механізми регуляції густоти 

(щільності) та чисельності популяцій. Функціональна роль 

популяцій в екосистемах. 

2 

55.  Властивості та характеристики екосистем. Типи зв’язків між 

популяціями різних видів в екосистемах. 
2 



56.  Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. 

Причини сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесій. 

2 

57.  Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. 

Шляхи підвищення продуктивності агроценозів. 
2 

58.  Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі. 

Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери. 

Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його 

значення для уникнення глобальної екологічної кризи. 

2 

59.  Узагальнення знань з теми «Екологія». Тематичний контроль 2 

Тема 6. Сталий розвиток та раціональне природокористування (10 год.) 

60.  Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні. 

Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних 

екосистем та людини. Поняття про якість довкілля. Критерії 

забруднення довкілля. 

2 

61.  Антропічний вплив на атмосферу Наслідки забруднення 

атмосферного повітря та його охорона. 

Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості 

природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки 

екологічного стану водойм. Охорона водойм. 

Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні 

наслідки. Необхідність охорони ґрунтів. 

2 

62.  Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації 

та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як 

необхідна умова стабільності біосфери. 

2 

63.  Практична робота 5. Оцінка екологічного стану свого 

регіону.   

Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство 

України, міждержавні угоди. Червона книга та чорні списки 

видів тварин. Зелена книга України. 

Концепція сталого розвитку та її значення. 

Природокористування в контексті сталого розвитку. Поняття 

про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у 

справі охорони довкілля. 

2 

64.  Узагальнення знань з теми «Сталий розвиток та раціональне 

природокористування». Тематичний контроль 

2 

Тема 7. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині,  

селекції та біотехнології (12 год.) 

65.  Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних 

учених-селекціонерів. Сучасні методи селекції тварин, рослин і 

мікроорганізмів. Явище гетерозису та його генетичні основи. 

2 

66.  Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. 

Вавилова про центри різноманітності та походження 

культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової 

мінливості. 

2 

67.  Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній 

селекції. Генна інженерія людини: досягнення та ризики.  

Біоетичні проблеми сучасної медицини. 

2 



68.  Сучасна біотехнологія та її основні напрямки. 

Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної 

біології та біохімії у біотехнології. 

2 

69.  Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та 

біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її 

реалізації. 

2 

70.  Узагальнення: роль біології у вирішенні сучасних глобальних 

проблем людства. Тематичний контроль 

2 

71.  Всього: 140 

 

5. Методи навчання 

За джерелом передачі та сприйняття інформації: 

• Словесні (розповідь – пояснення, бесіда, лекція); 

• Наочні (ілюстрація, демонстрація); 

• Практичні (досліди, вправи, практичні та лабораторні роботи, 

реферати). 

За характером пізнавальної діяльності: 

• Пояснювально – ілюстративні; 

• Репродуктивні; 

• Проблемне викладання; 

• Частково – пошукові; 

• Дослідницькі. 

Залежно від основної дидактичної мети та завдань: 

• Методи оволодіння новими знаннями; 

• Формування умінь та навичок; 

• Перевірки та оцінювання знань; 

• Закріплення навчального матеріалу; 

• Самостійна робота студентів з осмислення й засвоєння нового 

матеріалу із застосуванням знань на практиці; 

• Вироблення умінь та навичок; 

• Перевірка та оцінювання знань, умінь та навичок 



 

6. Методи контролю 

• Поточний; 

• Підсумковий (модульний); 

• Взаємоконтроль; 

• Самоконтроль (індивідуальний, груповий); 

• Усне опитування (індивідуальне, фронтальне); 

• Програмовий контроль; 

• Письмові роботи; 

• Дидактичні тести. 

 

7.  Методичне забезпечення 

1. Мікроскопи. 

2. Мікропрепарати. 

3. Макропрепарати. 

4. Таблиці: 

- «Будова біологічних мембран»; 

- «Біологія клітини»; 

- «Будова нуклеїнових кислот»; 

- «Біосинтез білка»; 

5. Діапроектор. 

6. Діапозитиви з тем: 

- «Біологія клітини»; 

- «Біологія індивідуального розвитку»; 

7. Комп’ютерні презентації (відповідно до Робочої навчальної програми) 

8. Слайди. 

8. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рівні 

навчальних 
Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 



досягнень студентів 

І. Початковий 

1 Студент може відтворити 2-3 біологічні об'єкти; мало 

усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; 

виконує не більш як 20% від загальної кількості тестів, 

зіштовхується з труднощами при виконанні 

лабораторних та практичних робіт. 

2 Студент може усно відтворити кілька біологічних 

явищ та об'єктів; повинен обрати правильний варіант 

відповіді (на рівні "так - ні"); частково виконує 

лабораторні та практичні завдання, не вміючи їх 

правильно оформляти; може самостійно знайти 

відповідь у тексті підручника; розрізняє окремі 

біологічні явища без зв'язку між ними; виконує 20 % 

від загальної кількості тестів. 

3 Студент може дати відповідь з кількох простих 

речень; здатен усно відтворити окремі частини теми; 

має фрагментарні уявлення про біологічні об'єкти, 

слабко орієнтується під час практичних робіт, які 

може виконувати лише з допомогою викладача та 

детальної інструкції; не має сформованих умінь та 

навичок; не вміє складати висновки до лабораторної 

роботи; виконує 30 % від загальної кількості тестів. 

ІІ. Середній 

4 Студент має початковий рівень знань; описує 

біологічні об'єкти без пояснень причин, з допомогою 

викладача здатен відтворити навчальний матеріал, 

слабко орієнтується в поняттях; має фрагментарні 

навички роботи з підручником; неповно характеризує 

загальні ознаки біологічних об'єктів, самостійне 

опрацювання навчального матеріалу викликає значні 

труднощі; здатен давати відповіді на прості, 

стандартні запитання, виявляє інтерес до навчального 

матеріалу, за інструкцією та з допомогою викладача 

виконує лабораторні та практичні роботи з неповним 

їх оформленням; виконує 45 % від загальної кількості 

тестів. 

5 Студент знає близько половини навчального 

матеріалу, здатен відтворити його з помилками та 

неточностями, має стійкі навички роботи з текстом 

підручника, може самостійно оволодіти більшою 



частиною заданого матеріалу, формулює біологічні 

поняття, наводить приклади, знає основні закони та 

правила; підтверджує висловлене судження одним – 

двома аргументами; самостійно виконує практичні 

завдання, оформлює їх, не роблячи повних висновків; 

відповіді непослідовні та нелогічні; виконує 55 % від 

загальної кількості тестів. 

6 Студент самостійно дає більшість визначень, 

самостійно відтворює більшу частину навчального 

матеріалу, може поверхово аналізувати біологічні 

явища і робити певні, але нелогічні та неточні 

висновки; характеризує будову та функції окремих 

біологічних об'єктів; відповідає за планом, висловлює 

власну думку щодо теми, з допомогою вчителя 

встановлює причинно-наслідкові зв'язки, виконує 

прості, типові вправи; за інструкцією виконує 

лабораторні роботи, але робить висновки, що не 

відповідають змісту завдання; виконує 65 % від 

загальної кількості тестів. 

ІІІ. Достатній 

7 Студент правильно відтворює логіку біологічних 

явищ, встановлює причинно-наслідкові зв'язки між 

ними, аналізує явища, має стійкі біологічні знання; 

застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій; 

наводить власні приклади на підтвердження 

висловлюваної думки; самостійно викладає матеріал 

теми, здатен з допомогою викладача скласти план 

реферату, виконати його та правильно оформити; 

самостійно користується додатковими джерелами 

інформації; правильно використовує біологічну 

термінологію; складає прості таблиці та схеми; за 

інструкцією виконує лабораторні та практичні 

завдання, але робить неповні висновки; виконує 75 % 

від загальної кількості тестів. 

8 Студент достатньо засвоїв основні поняття, категорії; 

вільно використовує навчальний матеріал в 

стандартних ситуаціях; логічно висвітлює події з 

точки зору біологічного взаємозв'язку; здатен дати 

порівняльну характеристику явищ; формулює та чітко 

аргументує власну думку; здатен рецензувати 

відповідь іншого студента; виправляє допущені 



помилки; застосовує здобуті знання на практиці; за 

інструкцією виконує практичні та лабораторні роботи, 

при цьому висновкам бракує чіткості; здатен 

опрацьовувати матеріал самостійно, вміє підготувати 

реферат та захищати, його найважливіші положення; 

виконує 80 % від загальної кількості тестів. 

9 Студент вільно оперує вивченим матеріалом; пояснює 

зв'язки між біологічними компонентами та явищами; 

самостійно аналізує та систематизує їх, виконує 

біологічні вправи та розв'язує задачі; знання може 

застосовувати у змінених, нестандартних ситуаціях; 

стандартно аргументує при оцінці явищ живої 

природи; чітко тлумачить поняття; здатен самостійно 

опрацювати навчальний матеріал, але потребує 

консультацій з викладачем; виконує прості творчі 

завдання; самостійно і правильно виконує лабораторні 

та практичні роботи, роблячи чіткі висновки; виконує 

85 % від загальної кількості тестів. 

ІV. Високий 

10 Студент має глибокі та повні знання біологічних явищ; 

може визначати тенденції та суперечності природних 

процесів; робить аргументовані висновки; 

використовує додаткові джерела та матеріали; 

самостійно аналізує і розкриває суть явищ, процесів, 

систематизує та встановлює причинно-наслідкові 

зв'язки; виконує творчі завдання; вільно орієнтується у 

нестандартних ситуаціях; виконує лабораторно-

практичні завдання, правильно їх оформлює та робить 

логічні і послідовні висновки відповідно до мети 

роботи; здатен самостійно вивчати матеріал; з 

допомогою викладача може підготувати виступ на 

студентській конференції; виконує 95 % від загальної 

кількості тестів. 

11 Студент здатен самостійно вивчати матеріал; 

встановлює і обґрунтовує причинно-наслідкові зв'язки; 

вміє застосувати вивчений матеріал для власних 

аргументованих суджень в практичній діяльності 

(лабораторні та практичні), спроможний підготувати 

за підтримки викладача виступ на студентську наукову 

конференцію; самостійно знаходить інформацію 

(наукова біологічна література, мас-медіа, Інтернет, 



мультимедійні програми тощо); вільно оперує 

термінологією; вирішує проблемно-біологічні 

завдання; самостійно виконує 100 % від загальної 

кількості тестів. 

12 Студент має системні знання з біології, вміє їх 

самостійно набувати, представляє власні неординарні 

судження щодо біологічних процесів та явищ; 

користується широким арсеналом засобів доказів своєї 

думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний 

до системно-наукового аналізу та прогнозу 

біологічних явищ і процесів; самостійно виконує 

науково-дослідницьку роботу; логічно та творчо 

викладає матеріал в усній та письмовій формі; 

ретельно виконує лабораторно-практичні завдання; 

легко справляється з творчими завданнями посиленої 

складності. 

 

 

9.Перелік питань до підсумкового контролю 

1. Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.Рівні організації 

біологічних систем та їхній взаємозв’язок. 

2. Фундаментальні  властивості живого. Стратегія сталого розвитку 

природи і суспільства.  

3. Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи 

наукової класифікації організмів.  Сучасні критерії виду. 

4. Віруси, віроїди, пріони. 

5. Прокаріотичні організми: археї та бактерії. 

6. Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів.   

7. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. 

8. Білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди: огляд будови й 

біологічної ролі. 

9. Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем. 

Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних 



організмів.  

10. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання 

енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів. Роль 

процесів дихання в забезпеченні організмів енергією.  

11.  Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму.  

12. Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та 

цілісного організму. 

13. Вітаміни, їх роль в обміні речовин. 

14. Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи 

надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин.  

15. Значення якості питної води для збереження здоров’я людини. 

16. Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин.  

17. Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин.  

18. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини.    

19. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму. 

20. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.  

21. Особливості процесів регенерації організму людини.  

22. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи.  Правила 

біологічної етики. 

23. Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. Старіння та 

смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.  

24. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. 

Профілактика онкологічних захворювань. 

25. Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини.  

26. Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів 

запліднення у людини.  

27. Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. 

28.  Репродуктивне здоров’я. Сучасні можливості та перспективи 

репродуктивної медицини. 

29. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини. 



30. Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається 

(явище ембріональної індукції).  

31. Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси 

росту та розвитку людини. 

32. Адаптація як загальна властивість біологічних систем. Принцип 

єдності організмів та середовища мешкання. 

33. Загальні закономірності формування адаптацій. Поняття про 

преадаптацію та постадаптацію. Властивості адаптацій. 

34. Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях 

організації. Стратегії адаптацій організмів. 

35. Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. 

Поняття про адаптивну радіацію.  

36. Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища 

мешкання. 

37. Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до 

існування в екосистемі.  

38. Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію. 

39. Основні середовища існування та адаптації до них організмів.  

40. Способи терморегуляції організмів. 

41. Симбіоз та його форми. 

42. Організм як середовище мешкання. Поширення паразитизму серед 

різних груп організмів. Адаптації паразитів до мешкання в організмі 

хазяїна. Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів. 

43. Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня 

організації. Типи адаптивних біологічних ритмів організмів. 

Фотоперіодизм та його адаптивне значення. 

44. Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Зв’язки екології з 

іншими науками. Екологічні закони. 

45. Екологічні чинники та їхня класифікація.  

46. Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх 



угруповання. Стено- та еврибіонтні види. 

47. Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики 

популяцій. Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності 

популяцій. Функціональна роль популяцій в екосистемах. 

48. Властивості та характеристики екосистем. Типи зв’язків між 

популяціями різних видів в екосистемах. 

49. Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Причини 

сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесій. 

50. Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи 

підвищення продуктивності агроценозів. 

51. Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі. Біогеохімічні 

цикли як необхідна умова існування біосфери. 

52. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення 

для уникнення глобальної екологічної кризи. 

53. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні. 

54. Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем 

та людини. Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення 

довкілля. 

55. Антропічний вплив на атмосферу Наслідки забруднення атмосферного 

повітря та його охорона. 

56. Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості 

природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки 

екологічного стану водойм. Охорона водойм. 

57. Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. 

Необхідність охорони ґрунтів. 

58. Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та 

реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова 

стабільності біосфери. 

59. Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство 

України, міждержавні угоди. Червона книга та чорні списки видів 



тварин. Зелена книга України. 

60. Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в 

контексті сталого розвитку. Поняття про екологічне мислення. 

Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля. 

61. Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-

селекціонерів. 

62. Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів. Явище 

гетерозису та його генетичні основи. 

63. Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова про 

центри різноманітності та походження культурних рослин, закону 

гомологічних рядів спадкової мінливості. 

64. Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції. 

Генна інженерія людини: досягнення та ризики.  

65. Біоетичні проблеми сучасної медицини. 

66. Сучасна біотехнологія та її основні напрямки. 

67. Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології 

та біохімії у біотехнології. 

68. Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та 

біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її 

реалізації. 

 

10. Література 

Основна 

1. Соболь В. І. Біологія і екологія: підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. 

Освіти:рівень стандарту/ Кам’янець – Подільський: Абетка, 2018. – 

272с. 
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Освіти:рівень стандарту/ Кам’янець – Подільський: Абетка, 2018. – 

272с. 



3. Задорожний К. М., Біологія і екологія: підруч. для 10 кл. закл. заг. 

серед. Освіти: рівень стандарту / Харків: Ранок, 2018. – 208 с. 

4. Задорожний К. М., Біологія і екологія: підруч. для 11 кл. закл. заг. 

серед. Освіти: рівень стандарту / Харків: Ранок, 2019. – 240 с. 

Додаткова: 

1. Задорожний К. М., Утєвська О. М. Біологія і екологія: підруч. для 10 

кл. закл. заг. серед. Освіти:профільний рівень / Харків: Ранок, 2018. – 
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2. Задорожний К. М., Утєвська О. М. Біологія і екологія: підруч. для 11 

кл. закл. заг. серед. Освіти:профільний рівень / Харків: Ранок, 2018. – 
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3. Овчинніков О.В. Загальнабіологія. Збірник задач і вправ. К.: Генеза, 
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11. Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. 

Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради.  

2. Електронна бібліотека КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж 

ім. Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради.  

3. Бібліотека КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії 

Шкарлетової» Харківської обласної ради.  

4. Сlassroom «Біологія і екологія». 

5. Вікіпедія. 


