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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів 

– 7 

 

Галузь знань 

10 Природничі науки  

 

Нормативна 

Спеціальність: 101 

Екологія 

Модулів –1 Освітня програма    

«Екологія та охорона  

навколишнього 

середовища» 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів 

– 3 

1-й - 

Загальна кількість 

годин –210 

Семестр 

1-й - 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної 

роботи  

студента – 10 

 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

Лекції 

30 год - 

Лабораторні роботи 

15 год - 

Практичні роботи 

15 год -  

Самостійна робота 

150 год - 

Вид контролю: 

екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 1:2,5;  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни «Біологія» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

бакалавр за спеціальністю 101 - «Екологія». Для зазначеної ОПП дисципліна 

має статус обов’язкової. 

 

Мета – сформувати у студентів фундаментальні уявлення про живі 

організми, їх організацію, особливості функціонування, походження, розвиток, 

систематику в умовах впливу різних екологічних чинників на організми та їх 

середовище. 

 

Завдання – вивчення структури та функцій різних організмів; з`ясування 

особливостей живого на субклітинному та клітинному рівнях, а також на рівні 

організму; вивчення характерних особливостей мікробо-, фіто-, зооценозів в 

різних екологічних умовах; визначення генотипових ознак, типів мінливості та 

оцінка впливу мутагенів на спадковість живих організмів; вивчення механізмів 

адаптації живих організмів до несприятливих факторів і можливості управління 

цими процесами; виробити у студентів навички експериментальної роботи, 

грамотно обробляти результати досліджень і самостійно робити відповідні 

висновки з одержаних дослідних даних; розвинути у студентів навички 

самостійного пошуку, виховати вміння застосовувати одержані знання на 

практиці. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: клітинні та неклітинні форми життя; будову прокаріотичних та 

еукаріотичних клітин; морфологію та хімічну організацію клітин; особливості 

обміну речовин і перетворення енергії в клітині; типи розмноження та 

особливості розвитку живих організмів в онто- та філогенезі; основні 

закономірності спадковості та мінливості організмів; загальні положення 

еволюційного вчення, типи доборів, механізми видоутворення та еволюційного 
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процесу; різноманіття рослинного та тваринного світу; біологічні та екологічні 

особливості організмів; екологічні групи рослин і тварин, їх життєві форми; 

реакції живих організмів на вплив факторів навколишнього середовища. 

    вміти: досліджувати організми на мікроскопічному та 

макроскопічному рівнях; проводити експерименти в природних та 

лабораторних умовах; визначати видову належність живих об`єктів за 

зовнішніми ознаками, життєвими проявами за допомогою визначників; 

виготовляти біологічні препарати, навчальні та наукові колекції; аналізувати та 

оцінювати вплив екологічних факторів на живі організми; здійснювати 

моніторинг за станом організмів на різних рівнях їхньої організації; аналізувати 

причини та наслідки еволюційних змін, що стосуються організмів, популяцій, 

екосистем та біосфери; оцінювати динаміку видового різноманіття організмів в 

біоценозах. 

 

Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей: 

К06. Здатність спілкуватися з предста-

вниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

К08. Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні. 

К11. Здатність оцінювати та забезпе-

чувати якість виконуваних робіт. 

К14. Знання та розуміння теоретичних 

основ екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

К16. Розуміння основних теоретичних 

положень, концепцій та принципів ма-

ПР01. Демонструвати розуміння 

основних принципів управління 

природоохоронними діями та/або 

екологічними проектами. 

ПР03. Розуміти основні концепції, 

теоретичні та практичні проблеми в 

галузі природничих наук, що необ-

хідні для аналізу і прийняття рішень 

в сфері екології, охорони довкілля та 

оптимального природокористування. 

ПР06. Виявляти фактори, що визна-

чають формування ландшафтно-

біологічного різноманіття. 

ПР08. Уміти проводити пошук інфо-
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тематичних та соціально- економічних 

наук. 

К18. Здатність до оцінки впливу проце-

сів техногенезу на стан навколишнього 

середовища та виявлення екологічних 

ризиків, пов’язаних з виробничою 

діяльністю. 

К20. Здатність проводити екологічний 

моніторинг та оцінювати поточний 

стан навколишнього середовища. 

К21. Здатність обґрунтовувати необхі-

дність та розробляти заходи, спрямо-

вані на збереження ландшафтно- біо-

логічного різноманіття та формування 

екологічної мережі. 

К22. Здатність до участі в розробці 

системи управління та поводження з 

відходами виробництва та споживання. 

К27. Здатність до застосування методів 

та засобів визначення геоаномальних 

зон, визначення властивостей матеріа-

лів і їх використання в народному 

господарстві. 

К31. Знання впливу випромінювань 

різного типу на біологічні організми та 

методів радіоекологічних досліджень. 

рмації з використанням відповідних 

джерел дляприйняття обґрунтованих 

рішень. 

ПР14. Уміти доносити результати 

діяльності до професійної аудиторії 

та широкого загалу, робити 

презентації та повідомлення. 

ПР19. Підвищувати професійний 

рівень шляхом продовження освіти 

та самоосвіти. 

ПР21. Уміти обирати оптимальні 

методи та інструментальні засоби 

для проведення досліджень, збору та 

обробки даних. 

ПР22. Брати участь у розробці 

проектів і практичних рекомендацій 

щодо збереження довкілля. 

ПР25. Зберігати та примножувати 

досягнення і цінності суспільства на 

основі розуміння місця предметної 

області у загальній системі знань, 

використовувати різні види та фор-

ми рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

ПР27. Вміти приймати організаційні, 

нормативно-правові, природоохоро-

нні та інші рішення,які забезпечують 

екологічно-безпечне функціонуван-

ня інженерно-технічної інфраструк-

тури. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи загальної біології. Ботаніка та екологія 

рослин. 

Тема 1. Ботаніка. Організація клітини.  

Тема 2. Тканини рослин.  

Тема 3. Характеристика царства Рослини. Водорості. Мохи. Плауни. 

Хвощі. Папороті. 

Тема 4. Органи вищих рослин та їх еволюція 

Тема 5. Насінні рослини. Голонасінні. Покритонасінні. 

Тема 6. Гриби. Лишайники. 

Змістовний модуль 2. Зоологія та екологія тварин. 

Тема 7. Характеристика царства Тварини. Найпростіші. Губки. 

Кишковопорожнинні. 

Тема 8. Плоскі, Круглі та Кільчасті черви. 

Тема 9. Членистоногі. 

Тема 10. Хребетні. Круглороті. Хрящові та Кісткові риби 

Тема 11. Амфібії. Рептилії. Птахи. Ссавці. 

Змістовний модуль 3. Біологія людини. Генетика. 

Тема 12. Тканини, органи та  системи органів людини.  

Тема 13. Гормональна система людини.  

Тема 14. Генетика. Хромосомна теорія. Моно-, ди- та полігібридне 

схрещування. Взаємодія алельних і неалельних генів. 

Тема 15. Генетика статі. Мутації та мутагенез. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

л лаб практ с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи загальної біології. Ботаніка та екологія рослин. 

Тема 1. Ботаніка. Організація клітини.   15 2  2 11 

Тема 2. Тканини рослин. 15 2 2  11 

Тема 3. Характеристика царства Рослини. 

Водорості. Мохи. Плауни. Хвощі. Папороті. 

15 2  2 11 

Тема 4. Органи вищих рослин та їх еволюція 14 2 2  10 

Тема 5. Насінні рослини. Голонасінні. 

Покритонасінні. 

16 2 3  11 

Тема 6. Гриби. Лишайники. 15 2 2  11 

Разом за змістовим модулем 1 90 12 9 4 65 

Змістовний модуль 2. Зоологія та екологія тварин. 

Тема 7. Характеристика царства Тварини. 

Найпростіші. Губки. Кишковопорожнинні. 

14 2  2 10 

Тема 8. Плоскі, круглі та кільчасті черви. 14 2  2 10 

Тема 9. Членистоногі. 14 2 2  10 

Тема 10. Хребетні. Круглороті. Хрящові та 

кісткові риби 

16 2 2  12 

Тема 11. Амфібії. Рептилії. Птахи. Ссавці. 16 2  3 12 

Разом за змістовим модулем 2 75 10 4 7 54 

Змістовний модуль 3. Біологія людини. Генетика. 

Тема 12. Тканини, органи та  системи органів 

людини.  

11 2  2 7 
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Тема 13. Гормональна система людини. 11 2 2  7 

Тема 14. Генетика. Хромосомна теорія. Моно-, 

ди- та полігібридне схрещування. Взаємодія 

алельних і неалельних генів. 

11 2  2 7 

Тема 15. Генетика статі. Мутації та мутагенез. 12 2   10 

Разом за змістовим модулем 3 45 8 2 4 31 

 

ІНДЗ      

Усього годин 210 30 15 15 150 

 

5. Теми лабораторних робіт 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Тканини рослин 2 

2 Органи вищих рослин 2 

3 Голонасінні. Покритонасінні. 3 

4 Гриби. Лишайники. 2 

5 Членистоногі. 2 

6 Хрящові та кісткові риби. 2 

7 Гормональна система людини. 2 

 Всього  15 

 

6. Теми практичних робіт 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Будова клітини. 2 

2 Мохи. Плауни. Хвощі. Папороті. 2 

3 Найпростіші. Губки. Кишковопорожнинні. 2 

4 Плоскі, Круглі та Кільчасті черви. 2 

5 Амфібії. Рептилії. Птахи. Ссавці. 3 

6 Тканини, органи та системи органів людини. 2 
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7 Моно-, ди- та полігібридне схрещування.  2 

 Всього  15 

 

7. Теми самостійних робіт 

З метою активізації самостійної роботи студентам видаються індивідуальні 

завдання, що включають 30 завдань з основних тем курсу. Виконання завдань є 

обовяۥзковим елементом роботи студента. Кожне виконане завдання  оцінюється 

в один бал, який враховується при оцінюванні лабораторної та практичної 

робіт. Завдання студенти виконують самостійно під керівництвом викладача 

протягом всього семестру. Захист завдань відбувається під час практичних та 

лабораторних занять.  

Індивідуальна робота включає також поглиблене  самостійне вивчення 

однієї з  тем (форма звітності − презентація з доповіддю на дану тему) або 

студентську наукову роботу  в рамках кафедральної тематики. Доповідь та 

презетація виконується за бажанням студента. Вимоги до цієї форми  роботи  

наведені  на стенді. За презентацію з доповіддю студент може  додатково 

одержати  0−5 балів, які додаються до суми балів за модульні контрольні 

роботи. 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Ботаніка. Організація клітини.    11 

2 Тканини рослин. 11 

3 Характеристика царства Рослини. Водорості. Мохи. 

Плауни. Хвощі. Папороті. 

11 

4 Органи вищих рослин та їх еволюція 10 

5 Насінні рослини. Голонасінні. Покритонасінні. 11 

6 Гриби. Лишайники.  11 

7 Характеристика царства Тварини. Найпростіші. 

Губки. Кишковопорожнинні.  

10 
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8 Плоскі, круглі та кільчасті черви. 10 

9.  Членистоногі. 10 

10 Хребетні. Круглороті. Хрящові та кісткові риби 12 

11 Амфібії. Рептилії. Птахи. Ссавці. 12 

12 Тканини, органи та  системи органів людини.   7 

13 Гормональна система людини. 7 

14 Генетика. Хромосомна теорія. Моно-, ди- та 

полігібридне схрещування. Взаємодія алельних і 

неалельних генів. 

7 

15 Генетика статі. Мутації та мутагенез. 10 

 Всього 150 

 

8. Методи контролю 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді: письмового контролю, 

самоконтролю, тестового контролю та усного контролю, а також захист звітів з 

лабораторних та практичних робіт, виконання етапів індивідуального завдання 

та підсумкового контролю у формі письмового екзамену. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за 

поточний контроль, результатів виконання індивідуальних завдань та заліку або 

іспиту. У разі успішного навчання потягом семестру, тобто своєчасного та 

якісного захисту лабораторних та практичних робіт, виконання індивідуального 

завдання, отримання мінімально встановленої суми балів по кожному модулю, 

підсумкова оцінка може бути виставлена без складання заліку. За всі 

контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати від 0 до 100 

балів. Умовою допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент 

повинен набрати у разі виконання всіх елементів модулів: лабораторних та 

практичних робіт, виконання індивідуального завдання. Якщо студент не 

набрав мінімальну суму балів, то він не допускається до КЗ і йому 

рекомендується набрати цю кількість за рахунок виконання додаткового 
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індивідуального завдання або за рахунок виконання лабораторних та 

практичних робіт.  Студент, який отримав за всі КЗ протягом семестру не 

менше 60 балів, за його бажанням, може бути звільненим від семестрового 

заліку та екзамену. Студент, який набрав за всі КЗ менше 60 балів, складає 

підсумковий семестровий екзамен (проводиться у письмовій формі в 

екзаменаційну сесію), до якого він допускається , якщо має за виконання всіх 

передбачених елементів модулів необхідну мінімальну суму 50 балів. 

За всі контрольні заходи протягом семестру студент може отримати 100 

балів. Якщо студент не набрав мінімальну суму – 50 балів, то він не 

допускається до заліку і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок 

виконання та якісного захисту лабораторних та практичних робіт.  

 

9. Методи навчання 

При викладанні дисципліни використовується наступні методи навчання: 

застосовуються словесні, які включають розповідь, пояснення та дискусію, 

ігрові методики (метод мікрофону, мозковий штурм, ділова навчальна гра, 

метод дебатів); наочні – включають презентації та демонстрації; метод відео 

проектів; практичні – проведення самостійних дослідів та розрахунків, 

експедицій, метод проектів, тренінги, семінари.  

Кім того, при викладанні дисципліни використовується сучасні методи за 

ідеєю проблемності: дослідницький; евристичний; інформаційно-рецептивний; 

проблемний; репродуктивний. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання індивідуального завдання проводяться групові та 

індивідуальні консультації за розкладом кафедри. 

Протягом семестру на лекціях і семінарських заняттях студенту надається 

можливість отримати відповідний навчально-методичний матеріал (на 

електронних і/або паперових носіях). Цей матеріал додається до персонального 

конспекту, який повинен містити розгляд питань, що засвідчують самостійну 

роботу студента над усіма темами навчальної дисципліни. 
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Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу 

змістового модуля оцінюється шляхом проведення модульної контрольної 

роботи (МКР) та захисту лабораторних та практичних робіт. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 Поточне тестування та самостійна робота  іспит Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 МКР   

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15   

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 40 

             Т1, Т2, …. Т9 – теми змістових модулів 

 

10.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

10.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

Критерії підсумкової оцінки 

„Відмінно” – студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну 
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інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень 

у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно 

розкриває власні обдарування і нахили. 

„Добре” – студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її 

на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких 

є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок. 

„Задовільно” – студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед 

яких є значна кількість суттєвих.  

„Незадовільно” – студент має знання та вміння нижче рівня, визначеного 

оцінкою „задовільно”.  

 

Система рейтингових балів 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1) виконання та захист практичних та лабораторних робіт; 

2) за виконання індивідуальних робіт; 

3) за  модульну контрольну роботу; 

Лабораторні та практичні роботи: 

Ваговий бал –2бали: Максимальна кількість балів за цикл практичних 

робіт в семестрі дорівнює: 2 бали х 7= 14 балів, лабораторних робіт в семестрі 

дорівнює: 2 бали х 7= 14 балів. 

Самостійній робота  

Оцінка включена до загальної оцінки за тему модуля: 

Ваговий бал – 1  

Модульний контроль 

Ваговий бал –15. 

Штрафні та заохочувальні бали за: 

відсутність на занятті без поважної причини……………………… – 1 бал 
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не допуск до практичної та лабораторної роботи у зв’язку з 

незадовільним вхідним контролем………………………………………… – 1 бал 

несвоєчасний захист практичної та лабораторної роботи………….. – 1 бал 

підготовка реферату з теми модуля………………………………... + 2 балів 

 

11. Методичне забезпечення 

У якості наочного матеріалу під час лекційних та лабораторних робіт 

використовуються слайди, плакати, макети, фото, експонати, засоби масової 

інформації, реактиви та прилади, що знаходяться у спеціалізованих 

лабораторіях кафедри. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та 

підвищення якості виконання індивідуального завдання слід проводити групові 

та індивідуальні консультації за розкладом кафедри. 

Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу 

змістового модуля оцінюється шляхом проведення захисту лабораторних та 

практичних робіт. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Грин Н. Биология т.т. 1–3. – М.: Мир, 1996. – 376 с.  

2. Мамонтов С. Г. Биология. – М.: Высшая школа, 1994. 350 с.  

3. Соболь В. І. Біологія. Кам.-Подільський: Абетка, 2013. 796 с.  

4. Медична біологія. За ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. Вінниця: Нова 

книга, 2009. – 608 с.  

5. А.О. Слюсарєв, С. В. Жукова, Біологія. – К.: Вища школа, Головне 

видавництво, 1992. – 422 с 

6. Т. А. Решетняк, І. А. Бобкова, Л. В. Варлахова. Ботаніка – Київ.: 

Здоров'я, 2006. – 295 с. 

9. Бойко М. Ф. Ботаніка. Систематика несудинних рослин. — Київ : Ліра-

К, 2013. — 246 с. 
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10. А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В. М. Мухін. Біологія. Загальна 

біологія. Ботаніка. Зоологія. За ред. В. О. Мотузного. – К.: Вища школа, 2005. 

— 621 с. 

11. В.А. Догель. Зоология беспозвоночных. – М.: Высшая школа, І975. 

12. В.А. Догель. Зоология беспозвоночных. – М.: Высшая школа, 1981. 

13. С. В. Демидов, Г. Д. Бердишев, Н. М. Топчій, К. Д. Черненко. 

Генетика.– К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 411 с. 

14. Жимулёв И. Ф. Общая и молекулярная генетика. – Новосибирск.: Сиб. 

унив. изд-во, 2003. — 478 с. 

15. Клаг Уильям С., Каммингс Майкл Р. Основы генетики. – М.: 

Техносфера, 2007. — 896 с. 

 

Додаткова 

1. Б. Кемп, К. Армс. Введение в биологию. –  М.: Мир, 1986. – 352 с.  

2. Пухальский В. А. Введение в генетику. – М.: КолосС, 2007. – 224 с. 

3. М. Ичас. О природе живого: механизмы и смысл. – М.: Мир, 1994.  

430 с.  

4. Биология. В 2-х книгах. Под ред. проф. Ярыгина В. Н. – М.: Высшая 

школа, 2001 (1997). – 432 (448) с. (книга І); 334 (340) с. (книга ІІ).  

5. І.М.Григора, С.І.Шабарова, І.М.Алейніков. Ботаніка. – Київ.: 

Фітосоціоцентр, 2004. — 476 с. 

6. Лысов П.К., Акифьев А.П., Добротина Н.А. Биология с основами 

экологии. – М.: Высшая школа., 2007.- 655 с. 

7. Пехов А.П. Биология с основами экологии. – СПб.: Изд-во «Лань», 

2009. – 672 с. 

8 Мельник Л.М., Іванець О. Р., Лєснік В. В., Хамар І. С. Практикум із 

зоології безхребетних. Львів, 2004 

9. Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних: 

підручник у З кн. Т.1., 2, 3. К., Либідь,І996. 
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10. Генетика : словник найбiльш вживаних термiнiв i понять / П. Д. 

Завiрюха. – Львiв, 2008. – 66 с. 

11. Льюин Б. Гены: Пер. с англ. – М.: Мир, 1987. – 544 с. 
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