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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Біологія” для підготовки іноземних громадян 

складена відповідно до рівня освіти України на довузівському етапі навчання 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»   

спеціальності   222 «Медицина»     

  221 «Стоматологія» 

226 «Фармація» 

 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Біологія – система наук про живу природу. Біологія є 

одною з фундаментальних дисциплін базової медичної освіти. Досягнення та відкриття біології 

мають велике значення для розвитку й прогресу медико-біологічних дисциплін. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є біологічні об’єкти та біологічні процеси, які 

здатні впливати на здоров’я людини: молекулярно-генетичні, клітинні, онтогенетичні та 

екологічні фактори. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: викладання базується на знаннях громадян отриманих при вивченні 

загальноосвітніх предметів з «Біологія рослин» «Біологія тварин», «Біологія людини», «Загальна 

біологія». 

Одним з головних дисциплінарних зав’язків є вивчення української мови. Разом з тим вивчення 

деяких біологічних процесів потребують знань з таких предметів, як математика, хімія, фізика. 

Окрім того,під час навчання у Центрі підготовки іноземних громадян, при вивченні «Біології 

рослин» закладається підґрунтя для подальшого вивчення ботаніки; при вивченні «Біології 

тварин» та «Загальної біології» закладається підґрунтя для подальшого вивчення медичної 

біології, паразитології та генетики; при вивченні «Біології людини» закладається підґрунтя для 

подальшого вивчення анатомії та фізіології людини. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Біологія» є: 

 навчити іноземних громадян біологічної термінології українською мовою шляхом 

повторення вже знайомого їм матеріалу; 

 заповнити прогалини у знаннях іноземних громадян, що зумовлені розбіжністю між 

національними та українськими загальноосвітніми програмами з біології; 

 підготувати іноземних громадян до слухання та конспектування лекцій на першому курсі 

вищих навчальних закладів з біологічних дисциплін українською мовою. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Біологія» є: 

 пояснити закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-

генетичному та клітинному рівнях; 

 визначити сутність та механізми прояву у фенотипі спадкових хвороб людини; 

 робити попередній висновок щодо наявності паразитарних інвазій людини та визначати 

заходи профілактики захворювань; 

 пояснити будову і функції основних систем органів організму людини профілактики 

захворювань, дотримання правил гігієни; 

 інтерпретувати особливості будови представників різних типів рослин. 

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна. 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття громадянами 

компетентностей: 

 інтегральна: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів біології й 
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характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог. 

 загальні: 1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу біологічних знань. 2. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 3. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями з біології. 4. Здатність працювати в команді, володіти 

навичками міжособистісної взаємодії. 5.Здатність застосовувати набуті знання під час навчання 

у ВУЗі.  

 спеціальні: 1. Здатність володіти термінологією та символікою біологічної мови. 2. 

Здатність характеризувати досягнення та сучасний стан біологічної науки, їх роль у житті 

суспільства. 3. Здатність описувати широке коло природних об’єктів та процесів, починаючи від 

цілісності біосфери (включаючи її еволюцію від моменту створення до нинішніх днів) та 

закінчуючи молекулярним рівнем організації живого; ця здатність повинна ґрунтуватися на 

глибокому знанні та розумінні широкого кола біологічних теорій та тем. 

 

Матриця компетентностей 
 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

1 2 3 4 5 6 

Інтегральна компетентність 

1 Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у процесі 

навчання, що 

передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

біології й 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов і 

вимог. 

Елементарні 

фактологічні 

знання з 

предмету 

Розвиток 

умінь 

слухачів-

іноземних 

громадян 

працювати з 

підручни- 

ком, з 

текстом, 

виділяти 

головну 

думку, 

робити 

висновки. 

Використання 

завдань, які 

передбачають 

надання 

розгорнутих 

письмових 

відповідей 

для розвитку 

писемного 

мовлення 

учнів. 

Виконання 

завдань під 

керівництвом та 

контролем 

викладача 

Загальні компетентності 

1. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями з біології. 

Розвиток 

елементарних 

фактологіч-

них знань з 

біології 

Вміння 

працювати з 

підручни-

ком, з 

текстом, 

виділяти 

головну 

думку, 

робити 

висновки. 

Використання 

усного і 

письмового 

рецензування 

відповідей 

слухачів-

іноземних 

громадян 

одногрупни-

ками. 

Виконання 

завдань під 

керівництвом та 

контролем 

викладача 

2. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

біологічних знань. 

Знати 

особливості 

розвитку 

сучасної 

біологічної 

науки, ос-

Здатність 

розбивати 

інформацію 

на компо-

ненти, розу-

міти їх 

Проведення 

цілеспрямова

ної роботи з 

біологічними 

термінами з 

метою їх 

Виконання 

завдань під 

керівництвом 

викладача, а 

також самостійно 



5 

 

новні методо-

логічні прин-

ципи науко-

вого дослід-

ження, мето-

дологічний і 

методичний 

інструмента-

рій проведен-

ня наукових 

досліджень за 

спеціаліза-

цією. 

взаємо-

зв’язки та 

організацій-

ну струк-

туру, бачити 

помилки й 

недоліки в 

логіці мір-

кувань, оці-

нювати зна-

чимість біо-

логічних 

даних 

запам'ятовува

ння і 

свідомого 

використання 

- мнемонічні 

вправи, 

переклад 

термінів 

іншомовного 

походження, 

побудова 

асоціативних 

зв'язків. 
3 Здатність спілкуватися 

державною мовою як 

усно, так і письмово. 

Розширення 

загальних 

мовних 

процесів, їх 

системності 

та функціо-

нування у 

біологічній 

сфері мовного 

спілкування 

Вміти 

спілкува-

тись в 

діалоговому 

режимі 

українською 

мовою. 

 

Використання 

завдань, які 

передбачають 

надання роз-

горнутих 

письмових 

відповідей 

для розвитку 

писемного 

мовлення 

слухачів. 

Мінімальне 

керівництво 

4. Здатність працювати в 

команді, володіти 

навичками 

міжособистісної 

взаємодії. 

Знання 

комунікатив-

них 

особливостей 

Знаходити 

шляхи 

швидкого і 

ефективного 

розв’язку по-

ставленого 

завдання, ге-

нерування 

ідей, вико-

ристовуючи 

отримані 

знання та 

навички. 

Створення 

ситуацій 

порозуміння, 

співчуття, 

стимулюван-

ня вміння 

слухати.  

Виховання взає-

моповаги учнів 

один до одного, 

емоційної врівно-

важеності, харак-

теристика типів 

темпераменту та 

рекомендації що-

до адаптації тем-

пераменту до за-

гальних вимог 

емоційної 

культури. 
5. Здатність застосовувати 

набуті знання під час 

навчання у ВУЗі. 

Знати біоло-

гічну термі-

нологію, і 

символіку, 

будову та 

життєдіяль-

ність біоло-

гічних 

об’єктів та 

процесів 

Застосовуват

и набуті 

знання з 

біології для 

вирішення 

конкретних 

практичних 

завдань. 

Використовув

ати бібліо-

теки, інфор-

маційні бази 

даних, інтер-

нет ресурсів 

для пошуку 

необхідної 

інформації. 

Мінімальне 

керівництво 

Спеціальні компетентності 

1. Здатність володіти 

термінологією та 

символікою біологічної 

мови. 

Знати 

біологічну 

термінологію, 

і символіку, а 

Застосовува-

ти набуті 

знання з 

біології під 

Проведення 

цілеспрямова

ної роботи з 

біологічними 

Виконання 

завдань під 

керівництвом 
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також будову 

та життє-

діяльність 

біологічних 

об’єктів та 

процесів 

час навчання 

у ВУЗі. 

термінами з 

метою їх 

запам'ятовува

ння і 

свідомого 

використання  

викладача та 

самостійно  

 

2. Здатність 

характеризувати 

досягнення та сучасний 

стан біологічної науки, 

їх роль у житті 

суспільства. 

Знати досяг-

нення та особ-

ливості роз-

витку сучас-

ної біологіч-

ної науки, 

основні мето-

дологічні 

принципи 

наукового до-

слідження. 

Використову

вати 

інноваційні 

підходи для 

розв’язання 

конкретних 

біологічних 

завдань. 

Використовув

ати бібліо-

теки, інформ-

аційні бази 

даних, 

інтернет 

ресурсів для 

пошуку 

необхідної 

інформації. 

Виконання 

завдань під 

керівництвом та 

контролем 

викладача 

 

3. Здатність описувати 

широке коло природних 

об’єктів та процесів, 

починаючи від 

цілісності біосфери 

(включаючи її 

еволюцію від моменту 

створення до нинішніх 

днів) та закінчуючи 

молекулярним рівнем 

організації живого; ця 

здатність повинна 

ґрунтуватися на 

глибокому знанні та 

розумінні широкого 

кола біологічних теорій 

та тем. 

Знати 

біологічну 

термінологію, 

і символіку, а 

також будову 

та життє- 

діяльність 

біологічних 

об’єктів та 

процесів, які 

відбуваються 

на різних 

рівнях життя. 

Знаходити 

шляхи 

швидкого і 

ефективного 

розв’язку 

поставлено-

го завдання, 

генерування 

ідей, вико-

ристовуючи 

отримані 

знання та 

навички. 

Використання 

усного і 

письмового 

рецензування 

відповідей 

слухачів-

іноземних 

громадян 

одногрупни-

ками. 

Мінімальне 

керівництво 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

1) Загальна біологія 

- Цитологія 

- Молекулярна біологія 

- Розмноження клітин і організмів 

- Основи генетики 

- Мінливість 

2) Анатомія та фізіологія людини. Гігієна здоров’я людини 

- Тканини організму людини і тварини 

- Опорно-рухова система 

- Серцево-судинна система 

- Лімфатична система 

- Дихальна система 

- Травна система 

- Сечовидільний апарат 

- Шкіра 

- Нервова система 
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- Поняття про сенсорні системи й аналізатори 

- Ендокринна система 

- Розмноження й індивідуальний розвиток людини 

3) Основи зоології та паразитології. 

- Одноклітинні тварини. 

- Багатоклітинні тварини. 

- Тип Плоскі черви 

- Тип Круглі черви 

- Тип Кільчасті черви 

- Тип Членистоногі 

- Тип Хордові 

4) Мікроорганізми. Гриби. Рослини. 

- Віруси. Бактерії 

- Рослини 

- Водорості 

- Вищі спорові рослини 

- Тканини рослин 

- Покритонасінні (квіткові) рослини 

- Гриби 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і 

тем 

 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб с.р. к. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Загальна 

біологія 
66 14 30 4 10 8 

Основи зоології 

та паразитології. 
56 - 24 6 20 6 

Анатомія та 

фізіологія 

людини. Гігієна 

здоров’я людини 

 

82 6 18 2 54 2 

Мікроорганізми. 

Гриби. Рослини. 
45 - - - 45 - 

Разом  249 20 72 12 129 16 

 

4. Теми лекцій 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  
Біологія – система наук про живу природу. Клітинна теорія. 

Морфологія клітин про- та еукаріот 
2 

2.  
Хімічний склад клітини. Характеристика нуклеїнових кислот. Біосинтез 

білка 
2 

3.  Розмноження на клітинному  та організмовому рівні. Гаметогенез 2 

4.  

Основні поняття генетики. Закони Менделя. Взаємодія генів. Генетика 

статі. Успадкування зчеплене зі статтю. Зчеплене успадкування. Закон 

Моргана 

2 

5.  Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище 2 
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6.  
Генетика людини. Методи генетики людини: генеалогічний, 

близнюковий, біохімічний. Генні хвороби 
2 

7.  
Генетика людини. Методи генетики людини: цитогенетичний метод. 

Хромосомні хвороби 
2 

8.  
Організм людини як єдине ціле. Тканини. Види тканин. Опорно-рухова 

система, серцево-судинна, дихальна 
2 

9.  Будова та функції травної та видільної системи людини 2 

10.  Будова та функції нервової та ендокринної системи людини 2 

Разом  20 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  
Біологія – система наук про живу природу. Клітинна теорія. 

Морфологія клітин прокаріотів 
2 

2.  Морфологія клітин еукаріотів 4 

3.  Хімічний склад клітин: органічні та неорганічні речовини 2 

4.  Характеристика нуклеїнових кислот. Будова генів 2 

5.  Організація потоку інформації в клітині 2 

6.  Розв’язання задач з молекулярної біології 2 

7.  Клітинний цикл. Мітоз. Значення мітозу 2 

8.  Розмноження на організмовому рівні. Мейоз, його біологічне значення 2 

9.  Морфологія статевих клітин. Гаметогенез 2 

10.  Закономірності успадкування генів. Закони Менделя 2 

11.  Розв’язання задач 2 

12.  Взаємодія генів. Множинний алелізм. Розв’язання задач 4 

13.  Генетика статті. Успадкування зчеплене зі статтю. Розв’язання задач 2 

14.  Хромосомна теорія спадковості. Розв’язання задач 2 

15.  Мінливість. Форми мінливості 2 

16.  
Основи зоології та паразитології. Загальна характеристика 

Найпростіших. Вільноіснуючі найпростіші 
2 

17.  Найпростіші – паразити 2 

18.  Тип Плоскі черви – загальна характеристика 2 

19.  Плоскі черви - паразити 2 

20.  Загальна характеристика типу Круглі черви 2 

21.  Аскарида, гострик, трихінела. Профілактика зараження 2 

22.  Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика 2 

23.  Тип Членистоногі. Загальна характеристика 2 

24.  Характеристика класів: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи 2 

25.  Загальна характеристика типу Хордові 2 

26.  Організм людини, як єдине ціле. Поняття про тканини. Види тканин. 2 

27.  
Загальний огляд опорно-рухової системи людини. Склад і будова 

кісток. М’язи 
2 

28.  
Будова серцево-судинної системи. Склад крові. Поняття про плазму 

крові 
2 

29.  Серце, робота серця. Кровообіг 2 

30.  Будова дихальної системи. Дихальні шляхи. 2 

31.  Будова та функції травної системи. Будова зуба. Формула зубів 2 

32.  
Загальний огляд сечовидільного апарату. Будова нефрону. Утворення 

первинної та вторинної сечі 
2 
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33.  Нервова регуляція. Будова спинного та головного мозку, їх функції 2 

34.  
Характеристика ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції. 

Дія гормонів 
2 

Разом  72 

6.Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Будова рослинної та тваринної клітин. 2 

2.  Особливості будови та формування гамет. 2 

3.  Види тканин організму людини. 2 

4.  Морфологія та життєві цикли Найпростіших. 2 

5.  Морфологія та життєві цикли паразитичних червів. 2 

6.  
Особливості будови паразитичних Членистоногих (кліщі, комарі, 

воші). 

2 

Разом  12 

 

7. Контрольна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Підсумковий контроль: «Клітина» 2 

2. 
Підсумковий контроль: «Реалізація спадкової інформації на 

молекулярному рівні». 
2 

3. Практичні навички. 2 

4. Підсумковий контроль з генетики. 2 

5. Підсумковий контроль: «Найпростіші». 2 

6. Підсумковий контроль: «Гельмінти». 2 

7. Підсумковий контроль: «Членистоногі» 2 

8 Підсумковий контроль з Біології людини. 2 

Разом  16 

 

8. Завдання для самостійної роботи. 

1. Характеристика нижчих рослин. Загальна характеристика відділів водоростей. 

2. Різноманітність та загальна характеристика спорових рослин. 

3. Особливості будови та розмноження мохів. 

4. Будова та розмноження Хвощеподібних, Плауноподібних, Папоротеподібних. 

5. Класифікація та будова тканин вищих рослин. 

6. Загальна характеристика голонасінних. Особливості будови і розмноження.  

7. Будова та функції вегетативних органів покритонасінних рослин 

8. Будова та функції генеративних органів покритонасінних рослин 

9. Поняття про нижчі та вищі гриби, їх різноманітність. 

10. Лишайники. Будова, живлення та розмноження. 

11. Віруси. Особливості будови профілактика вірусних захворювань. 

12. Головохордові. Особливості будови ланцетника, як хордової тварини. 

13. Різноманітність та значення хордових у житті людини. 

14. Поняття про вищу нервову діяльність людини. Безумовні та умовні рефлекси. 

15. Сенсорні системи, аналізатори 

16. Розмноження та індивідуальний розвиток людини. 

 

9. Методи навчання. 

Лекції, практичні заняття, позааудиторна та аудиторна робота, консультації. 
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10. Методи контролю. Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних 

знань, практичних навичок і вмінь. Форми поточного контролю: 

- теоретичних знань - тестові завдання з вибором одної відповіді та ті, що передбачають 

визначення правильної послідовності дій, ситуаційні задачі, індивідуальне опитування, 

співбесіда; 

- практичних навичок і вмінь–розв’язання типових задач, індивідуальний контроль 

практичних дій, робота із рисунками та схемами. 

 

11. Форма підсумкового контролю успішності навчання здійснюється у вигляді екзамену. 

Екзамен з біології проводиться наприкінці терміну навчання. Оцінюється відповідь на 

екзаменаційний білет, що включає чотири теоретичних питання з різних тем вивченого матеріалу 

і задачу. Повне оволодіння студентом вивченого матеріалу здійснюється за допомогою 

додаткових запитань. 

 

12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують іноземні слухачі. 

Поточне оцінювання здійснюється за п’ятибальною шкалою 

 

13. Методичне забезпечення. 

1. Навчально-методичний посібник з Загальної біології для аудиторної та позааудиторної 

роботи. 

2. Навчально-методичний посібник з Біології тварин для аудиторної та позааудиторної роботи. 

3. Навчально-методичний посібник з Біології людини для аудиторної та позааудиторної роботи. 

4. Роздавальний матеріал у вигляді тестових завдань. 

5. Презентації лекцій. 

 

14. Рекомендована література. 

Базова: 

1) Біологія : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. 6-й [кл.] / JI.I. Остапченко [та ін.]. — К.: 

Генеза, 2014. – 224 с : іл. 

2) Шабанов Д.А. Біологія : підруч. для 7 кл. загальноосв. навч. закл. / Д.А. Шабанов, М.О. 

Кравченко. – К .: Грамота, 2015. – 272 с.: іл. 

3) МіщукН.Й. Біологія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.Й.Міщук, Г.Я.Жирська, 

А.В.Степанюк, Л.С.Барна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 280 с. : іл. 

4) Остапченко Л.І. Біологія : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.І. Остапчепко, 

П.Г. Балан, В.П. Поліщук. - Київ : Генеза, 2017. - 256 с. : іл. 

5) Межжерін С. В. Біологія: (профіл. рівень): підруч. для 10 кл. за галь но освіт. навч. закл. / С. 

В. Межжерін, Я. О. Межжеріна, Т. В. Коршевнюк. – К.: Планета книжок, 2010. — 336 с.: іл. 

6) Межжерін С. В. Біологія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, 

академ. рівень / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна. – К.: Освіта, 2011. – 336 с.: іл. 

 

Додаткова: 

1. Іонцева А. Ю. Біологія в таблицях та схемах. / Під. Ред. Садовніченко Ю. О. – Х.: ТОРСІНГ 

ПЛЮС, 2014. – 128 с. – ISBN 978-966-404-198-7. 

2. Яковлєва Є. В. Біологія: Збірник тестових завдань для підготовки до ДПА та ЗНО за оновленою 

специфікацією 2015. – Х.: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2015. – 160 с. – ISBN 978-617-686-264-

2. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Електроні ресурси кафедри http://doc.zsmu.edu.ua/ 

2. http://osvita.ua/ 

3. ГіпермаркетЗнаньhttp://edufuture.biz/  розділ Біологія.  

http://doc.zsmu.edu.ua/
http://osvita.ua/
http://edufuture.biz/

