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1. Загальна інформація 

 

1.1 Укладач: Ємець Тетяна Іванівна  

Кандидат фармацевтичних наук, доцент 

 

У 1988 р. з відзнакою закінчила Мелітопольський 

педагогічний інститут. Отримала кваліфікацію вчителя 

біології і хімії. З 1988 по 1990 працювала в СШ № 95 вчителем 

біології і хімії.  

З 1990 р. асистент кафедри медичної біології, паразитології і генетики.  

У 1996 р. захистила дисертацію на здобуття вченого звання кандидата 

фармацевтичних наук.  

З 2006-го старший викладач, а з 2008-го року доцент кафедри медичної 

біології, паразитології і генетики. З січня 2019 працює на посаді доцента кафедри 

природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії. 

Публікації у провідних ваховіх виданнях: 

1 Аналіз результатів прогнозування кількості пилку амброзії у повітрі 

міста Запоріжжя на основі даних 10-річного моніторингу. Малєєва Г.Ю., 

Приходько О.Б., Ємець Т.І. // Екологічні науки. 2018. № 3(22). С. 41-46. 

2 Вдосконалення методів прогнозування аероалергенної ситуації, яка 

викликається пилком амброзії у м. Запоріжжі. Малєєва Г. Ю., Приходько 

О. Б., Ємець Т. І. // «Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 

2 (147). – 2018. – С.116-119. DOI: 10.29254/2077-4214-2018-4-2-147-116-

119  

3 Пат. 115954 України МПК (2006) G01N 5/00, G01/22 Спосіб щодобового 

прогнозування аеропалінологічної ситуації / Малєєва Г.Ю., Приходько 

О.Б., Ємець Т.І.; бюл. №1/2018. 

4 Особливості прогнозування кількості пилку амброзії в атмосферному 

повітрі Запоріжжя. Г.Ю. Малєєва, О.Б. Приходько, Т.І. Ємець. // 

Довкілля та здоров’я. – 2018. - № 1 (85). – 31-35. 

5 Біологічні аспекти малярії: переносники. В.І. Павліченко, О.Б. 

Приходько, Т.І. Ємець, Г.Ю. Малєєва // Питання біоіндикації та екології. 

– 2017. – Вип. 22, №2. – С. 130-145. 

Підручники, навчально-методичні посібники: 

1 Підручник «Біологія» для іноземних слухачів ЦПІГ. Ємець Т.І., 

Приходько О.Б., Малєєва Г.Ю. // Запоріжжя: ЗДМУ, 2018. – 165 с. 

(Затверджено Вченою радою ЗДМУ №8 від 19.03.2019 р.) 

2 Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації 

життя. Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу медичних 

факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». 

Приходько О.Б., Ємець Т.І., Стеблюк М.В., Павліченко В.І., Попович 

А.П., Малєєва Г.Ю. // Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. – 152 с. (Затверджено 

МОЗ. Лист № 23-01-9/154 від 30.03.2017 р.) 
 

Контактна інформація: 
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Заняття проводяться у гуртожитку №4 аудиторія №4. 

e-mail: t.emets66@gmail.com 

Google SCHOLAR: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_iM4cgIAAAAJ&hl=uk 

Orcid: id 0000-0002-1851-4259 

Scopus: (з логину Orcid) id 0000-0002-1851-4259 

WEB OF SCIENCE RESERCHER ID(Publons): Z-5774-2019 

ReaserchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tatyana_Emets 
 

 

1.2. Номенклатура 

1) академічний календар (Academic Calendar) ‒ календар проведення навчальних 

та контрольних заходів, виробничих практик протягом навчального року із 

зазначенням днів відпочинку (канікул і свят); 

2) академічний період (Term) ‒ період теоретичного навчання, що визначено як 

семестр; 

3) академічна мобільність ‒ це переміщення студентів або викладачів‒

дослідників для навчання чи проведення досліджень на певний академічний період: 

семестр, або навчальний рік до іншого закладу вищої світи (всередині країни або 

за кордоном) з обов'язковим перезарахуванням 

1 1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 

4 https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-

proyekt-zakonu-ukrayini-pronacionalnu-sistemu-kvalifikacij 

5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19 

6 https://osvita.kpi.ua/files/downloads/Standart_EPVO.pdf 

7 erasmusplus.org.ua › korysni-materialy › category 

8 https://www.tempus.org.ua/uk/vyshha-osvita-ta-bolonskyj-proces/informacijno-

analitychni-materialy/520- 

4) академічна свобода ‒ сукупність повноважень суб'єктів освітнього процесу, що 

надаються їм для самостійного визначення змісту освіти з дисциплін (компонента 

за вибором), додаткових видів навчання та організації освітньої діяльності з метою 

створення умов для творчого розвитку студентів, викладачів й застосування 

інноваційних технологій та методів навчання; 

5) академічний рейтинг студента (Rating) ‒ кількісний показник рівня 

оволодіння студентами навчальних програм дисципліни, що складається за 

результатами проміжної атестації; 

6) академічний ступінь (Degree) ‒ ступінь, що присуджується ЗВО студентам, яке 

освоїли відповідні освітні навчальні програми, за результатами підсумкової 

атестації; 

mailto:t.emets66@gmail.com
https://www.researchgate.net/profile/Tatyana_Emets
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7) академічна година ‒ час контактної роботи студента з викладачем за розкладом 

на всіх видах навчальних занять (аудиторна робота) або за окремо затвердженим 

графіком; 

8) підсумкова атестація студентів (Qualification Examination) ‒ процедура, яка 

проводиться з метою визначення ступеня освоєння ними обсягу навчальних 

дисциплін, передбачених державним загальнообов'язковим стандартом освіти; 

9) проміжна атестація студентів ‒ процедура, яка проводиться в період 

екзаменаційної сесії з метою оцінки якості освоєння студентами змісту частини або 

всього обсягу навчальної дисципліни після завершення її вивчення; 

10) самостійна робота (далі ‒ СРС) ‒ робота за певним переліком тем, відведених 

на самостійне вивчення, забезпечених навчально-методичною літературою та 

рекомендаціями, контрольована у вигляді тестів, контрольних робіт, рефератів, 

творів і звітів; в залежності від категорії студентів вона поділяється на самостійну 

роботу студента (далі ‒ СРС), самостійну роботу магістранта (далі ‒ СРМ) і 

самостійну роботу докторанта (далі ‒ СРД); весь обсяг СР підтверджується 

завданнями, які вимагають від студента щоденної самостійної роботи; 

11) стейкхолдери ‒ (Stakeholders) ‒ особи або групи осіб, що зацікавлені або мають 

якісь вимоги до діяльності організації (установи, компанії), і тому можуть сприяти 

або протидіяти рішенням, що приймає керівництво; 

12) навчальні досягнення студентів ‒ знання, вміння, навички і компетенції 

студентів, придбані ними в процесі навчання та відображають досягнутий рівень 

розвитку особистості; 

13) контроль навчальних досягнень студентів ‒ перевірка рівня знань студентів 

різними формами контролю (поточний, рубіжний і підсумковий) і атестації, 

визначені самостійно закладом вищої освіти; 

14) поточний контроль успішності студентів ‒ систематична перевірка знань 

студентів відповідно до навчальної програми, що проводиться викладачем на 

аудиторних і позааудиторних заняттях протягом академічного періоду;  

15) Європейська система трансферту і накопичення кредитів (ECTS) ‒ спосіб 

зарахування залікових одиниць (Кредитів) компонентам освітніх програм 

(дисциплін, курсів, модулів), за допомогою яких здійснюється порівняння і 

перезарахування освоєних студентами навчальних дисциплін (з кредитами і 

оцінками) при зміні освітньої траєкторії, закладу вищої освіти і країни навчання; 

16) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної системи 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня. 

17) компетенція – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну 

та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої 

освіти; 

• інтегральна компетенція – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який 

виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання та/або 

професійної діяльності;  
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• загальні компетенції – універсальні компетенції, що не залежать від 

предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та 

соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного 

розвитку; 

• спеціальні (фахові, предметні) компетенції – компетенції, що залежать від 

предметної області, та є важливими для успішної професійної діяльності за 

певною спеціальністю; 

18) комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни – це 

силабус, який представляє собою навчально-методичний документ, складовими 

частинами якого є навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), 

плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, 

самостійної роботи, питання (завдання) для поточного та підсумкового контролю 

знань і вмінь здобувачів, комплексні контрольні роботи, завдання 

післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни; 

19) кредит (Credit, Credit-hour) ‒ уніфікована одиниця виміру обсягу навчальної 

роботи студента / викладача; 

20) кредитна технологія навчання ‒ навчання на основі вибору і самостійного 

планування студентом послідовності вивчення дисциплін із використанням 

кредиту як уніфікованої одиниці виміру обсягу навчальної роботи студента і 

викладача; 

21) підсумковий контроль ‒ контроль навчальних досягнень студентів з метою 

оцінки якості освоєння ними програми навчальної дисципліни, що проводиться в 

період проміжної атестації в формі іспиту, якщо дисципліна вивчається протягом 

декількох академічних періодів, то підсумковий контроль може проводитися за 

частиною дисципліни, вивченої в даному академічному періоді; 

22) рубіжний контроль ‒ контроль навчальних досягнень студентів по завершенні 

розділу (модуля) однієї навчальної дисципліни; 

23) запис на навчальну дисципліну (Enrollment) ‒ процедура попереднього запису 

студента на вивчення вибіркових навчальних дисциплін; 

24) бально-рейтингова система оцінки навчальних досягнень ‒ система оцінки 

рівня навчальних досягнень в балах, відповідних до визначеної міжнародною 

практикою з цифровим еквівалентом, що дозволяє встановити рейтинг студента; 

25) середній бал успішності (Grade Point Average ‒ GPA) ‒ середньозважена 

оцінка рівня навчальних досягнень студента за один навчальний рік за обраною 

освітньою програмою (відношення суми добутків кредитів на цифровий еквівалент 

балів оцінки проміжної атестації з дисциплін до загальної кількості кредитів за 

поточний період навчання); 

26) робочий навчальний план ‒ документ, що розробляється структурними 

підрозділами ЗВО самостійно на основі затвердженого Стандарту вищої освіти та 

навчального плану спеціальності і являється силабусом дисципліни; 

27) опис дисципліни (Course Description) ‒ короткий опис дисципліни (складається 

з 5-8 речень), що включає в себе цілі, завдання і зміст дисципліни; 

28) пререквізіти (Prerequisite) ‒ дисципліни, що містять знання, вміння і навички, 

необхідні для освоєння дисципліни, що вивчається; 
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29) постреквізіти (Postrequisite) ‒ дисципліни, для вивчення яких потрібні знання, 

вміння і навички, що здобуваються після закінчення вивчення дисципліни; 

30) програма дисципліни (Syllabus) ‒ навчальна (робоча) програма, що включає в 

себе опис дисципліни, цілі і завдання дисципліни, короткий зміст, теми і тривалість 

їх вивчення, завдання самостійної роботи, час консультацій, розклад перевірок 

знань студентів, вимоги викладача, критерії оцінки знань студентів і список 

літератури, тобто являється навчально-методичним комплексом; 

31) Ступені вищої освіти: 

• молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на 

початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом 

вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 

освітньо- професійної програми, обсяг якої становить 90-120 кредитів ECTS. 

Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності 

в неї повної загальної середньої освіти; 

• бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти 

та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 

180-240 кредитів ECTS. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови 

наявності в неї повної загальної середньої освіти; 

• магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти 

та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра 

здобувається за освітньо-професійною або за освітньо науковою програмою. 

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 

кредитів ECTS, обсяг освітньо-наукової програми ‒ 120 кредитів ECTS. 

Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку 

(наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. Особа має право 

здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра; 

• доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. 

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою 

закладом вищої освіти або наукової установи в результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та 

публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Особа має право 

здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі. Особи, які 

професійно здійснюють наукову, науковотехнічну або науково-педагогічну 

діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора 

філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, 

за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та 

публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Нормативний 

строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки11. 

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора 

філософії становить 30-60 кредитів ECTS12; 

• доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою на 

науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає 
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набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження 

методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, 

отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої 

теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове 

значення та опубліковані в наукових виданнях. 

11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016 

1.2. Політика навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Біологія» є дисципліною з циклу професійної підготовки 

освітньо-професійної програми «Біологія». Основні положення та терміни 

навчальної дисципліни, що регламентуються законом України «Про освіту: 

1. Лекція - основний вид проведення навчальних занять, призначених для 

засвоєння теоретичного матеріалу. Окрема лекція є формою аудиторної роботи, що 

охоплює основний теоретичний матеріал однієї або декількох тем навчальної 

дисципліни. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою 

дисципліни.  

2. Проведення практичних занять визначаються робочою навчальною 

програмою дисципліни. Практичне заняття включає проведення контролю 

підготовленості студентів до виконання конкретної роботи, оформлення 

індивідуального звіту про виконану роботу та його захист перед науково-

педагогічним працівником. Виконання роботи оцінюється науково-педагогічним 

працівником. 

3. Самостійна робота здобувачів є формою організації освітнього процесу, через 

яку забезпечується оволодіння ними навчальним матеріалом у час, вільний від 

обов'язкових навчальних занять. Виконання та оцінювання здійснюється за 

допомогою платформи EDX Матеріал навчальної дисципліни, передбачений для 

самостійного опрацьовування, виноситься на підсумковий контроль поряд з 

навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять. 

4. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має 

на меті перевірку рівня підготовленості здобувача до виконання конкретної роботи. 

Поточний контроль здійснюється у формах опитувань та/або перевірки результатів 

виконання здобувачами окремих видів індивідуальних завдань, виконання тестів, 

експрес-контролю, перевірки уміння публічно чи письмово представляти певний 

матеріал (презентація) тощо. 

5. Відвідування навчальних занять (лекції, практичні заняття) для здобувачів в 

Університеті є обов'язковим. Забороняється відволікати здобувачів від участі в 

навчальних заняттях та контрольних заходах, встановлених розкладами, крім 

випадків, передбачених чинним законодавством. 

6. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав 

поточному контролю, не брав участі у поточних атестаціях та не виконав 

індивідуальне завдання (якщо його виконання передбачено робочою навчальною 

програмою), мас право пройти поточний контроль у двотижневий термін після 

повернення до навчання. 

Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у 

заходах позачергового контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не 

допускається до підсумкового семестрового контролю знань з цієї дисципліни, а в 
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день складання екзамену (заліку) в екзаменаційній (заліковій) відомості науково-

педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне 

складання екзамену (заліку) з цієї дисципліни призначається за умови виконання 

усіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) роботи, передбачених робочою 

навчальною програмою дисципліни, і проводиться згідно із затвердженим 

деканатом графіком ліквідації академічної заборгованості 

 

2. Цілі навчального плану (силабусу) 

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. 

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. 

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 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 
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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-

новні методо-

логічні прин-

ципи науко-

вого дослід-

ження, мето-

дологічний і 

методичний 

інструмента-

рій проведен-

ня наукових 

досліджень за 

Здатність 

розбивати 

інформацію 

на компо-

ненти, розу-

міти їх 

взаємо-

зв’язки та 

організацій-

ну струк-

туру, бачити 

помилки й 

недоліки в 

логіці мір-

кувань, оці-

нювати зна-

чимість біо-

Проведення 

цілеспрямова

ної роботи з 

біологічними 

термінами з 

метою їх 

запам'ятовува

ння і 

свідомого 

використання 

- мнемонічні 

вправи, 

переклад 

термінів 

іншомовного 

походження, 

побудова 

Виконання 

завдань під 

керівництвом 

викладача, а 

також самостійно 
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спеціаліза-

цією. 

логічних 

даних 

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 

також будову 

та життє-

діяльність 

біологічних 

об’єктів та 

процесів 

Застосовува-

ти набуті 

знання з 

біології під 

час навчання 

у ВУЗі. 

Проведення 

цілеспрямова

ної роботи з 

біологічними 

термінами з 

метою їх 

запам'ятовува

ння і 

свідомого 

використання  

Виконання 

завдань під 

керівництвом 

викладача та 

самостійно  

 

2. Здатність 

характеризувати 

досягнення та сучасний 

стан біологічної науки, 

Знати досяг-

нення та особ-

ливості роз-

витку сучас-

ної біологіч-

Використову

вати 

інноваційні 

підходи для 

розв’язання 

Використовув

ати бібліо-

теки, інформ-

аційні бази 

даних, 

Виконання 

завдань під 

керівництвом та 
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їх роль у житті 

суспільства. 

ної науки, 

основні мето-

дологічні 

принципи 

наукового до-

слідження. 

конкретних 

біологічних 

завдань. 

інтернет 

ресурсів для 

пошуку 

необхідної 

інформації. 

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 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни (силабусу) 

 

I. Загальна біологія 
1. Біологія – система наук про живу природу. Клітинна теорія. Морфологія 

клітин прокаріотів. 

2. Морфологія клітин еукаріотів. 

3. Хімічний склад клітин: органічні та неорганічні речовини. 

4. Характеристика нуклеїнових кислот. Будова генів. 

5. Організація потоку інформації в клітині. 

6. Розв’язання задач з молекулярної біології. 

7. Клітинний цикл. Мітоз. Значення мітозу. 

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

9. Морфологія статевих клітин. Гаметогенез. 

10. Закономірності успадкування генів. Закони Менделя. 

11. Розв’язання задач. 

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

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

14. Хромосомна теорія спадковості. Розв’язання задач. 

15. Мінливість. Форми мінливості. 

II. Основи зоології та паразитології. 
16. Основи зоології та паразитології. Загальна характеристика Найпростіших. 

Вільноіснуючі найпростіші. 

17. Найпростіші – паразити. 
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18. Тип Плоскі черви – загальна характеристика. 

19. Плоскі черви - паразити 

20. Загальна характеристика типу Круглі черви 

21. Аскарида, гострик, трихінела. Профілактика зараження. 

22. Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика. 

23. Тип Членистоногі. Загальна характеристика. 

24. Характеристика класів: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи. 

25. Загальна характеристика типу Хордові 

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

27. Різноманітність та значення хордових у житті людини. 

III. Анатомія та фізіологія людини. Гігієна здоров’я людини 
28. Організм людини, як єдине ціле. Поняття про тканини. Види тканин. 

29. Загальний огляд опорно-рухової системи людини. Склад і будова кісток. 

М’язи. 

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

31. Серце, робота серця. Кровообіг. 

32. Будова дихальної системи. Дихальні шляхи.  

33. Будова та функції травної системи. Будова зуба. Формула зубів. 

34. Загальний огляд сечовидільного апарату. Будова нефрону. Утворення 

первинної та вторинної сечі. 

35. Нервова регуляція. Будова спинного та головного мозку, їх функції. 

36. Сенсорні системи, аналізатори 

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

38. Характеристика ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції. Дія 

гормонів. 

39. Розмноження та індивідуальний розвиток людини. 

IV. Мікроорганізми. Гриби. Рослини. 
40. Характеристика нижчих рослин. Загальна характеристика відділів 

водоростей. 

41. Різноманітність та загальна характеристика спорових рослин. 

42. Особливості будови та розмноження мохів. 

43. Будова та розмноження Хвощеподібних, Плауноподібних, Папоротеподібних. 

44. Класифікація та будова тканин вищих рослин. 

45. Загальна характеристика голонасінних. Особливості будови і розмноження.  

46. Будова та функції вегетативних органів покритонасінних рослин 

47. Будова та функції генеративних органів покритонасінних рослин 

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

49. Лишайники. Будова, живлення та розмноження. 

50. Віруси. Особливості будови профілактика вірусних захворювань. 

 

1) Загальна біологія 

- Цитологія 

- Молекулярна біологія 

- Розмноження клітин і організмів 

- Основи генетики 
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- 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 

- 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 

 

4. Структура силабусу 

Назви розділів і тем 

 

Кількість годин 

 у тому числі 
 

 усього л практ лаб с.р.с. к. р. 

I. Загальна біологія 66 20 34 4  8 

1. Біологія – система наук про живу природу. 

Клітинна теорія. Морфологія клітин прокаріотів. 
2  

2 
   

2. Морфологія клітин еукаріотів. 6  4 2   

3. Хімічний склад клітин: органічні та 

неорганічні речовини. 
3 1 

2 
   

4. Характеристика нуклеїнових кислот. Будова 

генів. 
3 1 

2 
   

5. Організація потоку інформації в клітині. 4 2 2    

6. Розв’язання задач з молекулярної біології. 2  2    

7. Підсумковий контроль: «Реалізація 2     2 
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спадкової інформації на молекулярному 

рівні». 

8. Клітинний цикл. Мітоз. Значення мітозу. 4 2 2    

9. Розмноження на організмовому рівні. Мейоз, 

його біологічне значення. 
4 2 

2 
   

10.Морфологія статевих клітин. Гаметогенез. 6 2 2 2   

11.Підсумковий контроль: «Клітина» 2     2 

12.Закономірності успадкування генів. Закони 

Менделя. 
4 2 

2 
   

13.Розв’язання задач. 2  2    

14.Взаємодія генів. Множинний алелізм. 

Розв’язання задач. 
6 4 

2 
   

15.Генетика статті. Успадкування зчеплене зі 

статтю. Розв’язання задач. 
4 2 

2 
   

16.Хромосомна теорія спадковості. Розв’язання 

задач. 
4 2 

2 
   

17.Мінливість. Форми мінливості. 4 2 2    

18.Практичні навички. 2     2 

19.Підсумковий контроль з генетики. 2     2 

II. Основи зоології та паразитології. 37  20 6 5 6 

20.Основи зоології та паразитології. Загальна 

характеристика Найпростіших. Вільноіснуючі 

найпростіші. 

  

2 

1   

21.Найпростіші – паразити.   2 1   

22.Підсумковий контроль: «Найпростіші».      2 

23.Тип Плоскі черви – загальна характеристика.   2    

24.Плоскі черви - паразити   2    

25.Загальна характеристика типу Круглі черви   2    

26.Аскарида, гострик, трихінела. Профілактика 

зараження. 
  

2 
   

27.Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика.   2 2   

28.Підсумковий контроль: «Гельмінти».      2 

29.Тип Членистоногі. Загальна характеристика.   2    

30.Характеристика класів: Ракоподібні, 

Павукоподібні, Комахи. 
  

2 
2   

31.Підсумковий контроль: «Членистоногі»      2 

32.Загальна характеристика типу Хордові   2    

33.Головохордові. Особливості будови 

ланцетника, як хордової тварини. 
    2  

34.Різноманітність та значення хордових у 

житті людини. 
    3  

III. Анатомія та фізіологія людини. Гігієна 

здоров’я людини 
34  18 2 12 2 

35.Організм людини, як єдине ціле. Поняття про 

тканини. Види тканин. 
  

2 
2   

36.Загальний огляд опорно-рухової системи 

людини. Склад і будова кісток. М’язи. 
  

2 
   

37.Будова серцево-судинної системи. Склад 

крові. Поняття про плазму крові. 
  

2 
   

38.Серце, робота серця. Кровообіг.   2    

39.Будова дихальної системи. Дихальні шляхи.    2    
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40.Будова та функції травної системи. Будова 

зуба. Формула зубів. 
  

2 
   

41.Загальний огляд сечовидільного апарату. 

Будова нефрону. Утворення первинної та 

вторинної сечі. 

  

2 

   

42.Нервова регуляція. Будова спинного та 

головного мозку, їх функції. 
  

2 
   

43.Характеристика ендокринної системи. Залози 

внутрішньої секреції. Дія гормонів. 
  

2 
   

44.Сенсорні системи, аналізатори     3  

45.Поняття про вищу нервову діяльність людини. 

Безумовні та умовні рефлекси. 
    3  

46.Характеристика ендокринної системи. Залози 

внутрішньої секреції. Дія гормонів. 
    3  

47.Розмноження та індивідуальний розвиток 

людини. 
    3  

48.Підсумковий контроль з Біології людини.      2 

IV. Мікроорганізми. Гриби. Рослини. 33    33  

49.Характеристика нижчих рослин. Загальна 

характеристика відділів водоростей. 
    3  

50.Різноманітність та загальна характеристика 

спорових рослин. 
    3  

51.Особливості будови та розмноження мохів.     3  

52.Будова та розмноження Хвощеподібних, 

Плауноподібних, Папоротеподібних. 
    3  

53.Класифікація та будова тканин вищих рослин.     3  

54.Загальна характеристика голонасінних. 

Особливості будови і розмноження.  
    3  

55.Будова та функції вегетативних органів 

покритонасінних рослин 
    3  

56.Будова та функції генеративних органів 

покритонасінних рослин 
    3  

57.Поняття про нижчі та вищі гриби, їх 

різноманітність. 
    3  

58.Лишайники. Будова, живлення та 

розмноження. 
    3  

59.Віруси. Особливості будови профілактика 

вірусних захворювань. 
    3  

Разом  170 20 72 12 50 16 

 

5. Теми лекцій 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  
Молекулярні основи спадковості. Характеристика нуклеїнових кислот. 

Будова генів. 
2 

2.  
Організація потоку речовин, енергії. Реалізація спадкової інформації на 

молекулярному рівні. 
2 

3.  Розмноження на клітинному рівні. Життєвий цикл клітини. Мітоз. 2 

4.  Розмноження на організмовому рівні. Мейоз. 2 

5.  Біологічні особливості репродукції людини. Гаметогенез. 2 

6.  Основні поняття генетики. Закони Менделя. 2 
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7.  
Організмовий рівень організації генетичної інформації. 

Взаємодія генів. 
2 

8.  Генетика статті. Успадкування зчеплене зі статтю. 2 

9.  Зчеплене успадкування. Хромосомна теорія спадковості. 2 

10.  Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище. 2 

Разом  20 

 

 

6. Практичні заняття 
№ 

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 

33.  Нервова регуляція. Будова спинного та головного мозку, їх функції. 2 
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34.  
Характеристика ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції. 

Дія гормонів. 
2 

Разом  72 

 

6. Лабораторні заняття 
№ 

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. Самостійна робота студентів 

Самостійна робота виконується на платформі EDX 

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. 

 

8. Види контролю 

 

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. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання здійснюється у вигляді 

екзамену. Екзамен з біології проводиться наприкінці терміну навчання. Оцінюється 
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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 

 
Рекомендована література. 

Базова: 
1) Підручник «Біологія» для іноземних слухачів ЦПІГ. Ємець Т.І., Приходько О.Б., Малєєва 

Г.Ю. // Запоріжжя: ЗДМУ, 2018. – 165 с. (Затверджено Вченою радою ЗДМУ №8 від 19.03.2019 р.) 

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

Генеза, 2014. – 224 с : іл. 

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

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

4) 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. 

5) 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. 

6) 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. 

7) 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/

