
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Біологія» 

для здобувачів вищої освіти першого рівня «Бакалавр» 

спеціальність 101 «Екологія» 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Загальна кількість годин та кредитів становить  270 год,  9  кредитів 
ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Біологія» складена відповідно до 
навчальної програми підготовки спеціальності 101 «Екологія» 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів 
фундаментальних уявлень про живі організми, їх організацію, особливості 
функціонування, походження, розвиток, різноманіття та систематику в 
умовах впливу різних екологічних чинників на організми та на їх 
середовище. 

Завданням вивчення дисципліни є вивчення структури та функції 
різних організмів, з'ясування особливостей живого на субклітинному та 
клітинному рівнях, а також на рівні організму. Вивчення характерних 
особливостей мікробо-, фіто- та зооценозів в різних екологічних умовах. 
визначення генотипових ознак, типів мінливості та оцінка впливу мутагенів 
на спадковість живих організмів та вивчення механізмів адаптації живих 
організмів до дії несприятливих факторів і можливості управління цими 
процесами. 

Програма навчальної дисципліни: 

1. Клітина як структурна та функціональна одиниця живих 
організмів. Організація і будова прокаріотичних та еукаріотичних клітин. 
Обмін речовин та енергії в клітині. 

2. Закономірності розмноження та розвитку живих організмів. 
Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз. Амітоз. Гаметогенез. 

3. Основи спадковості і мінливості. Молекулярні основи спадковості. 

4. Закони класичної (менделівської) генетики. 

5. Основи еволюційної теорії. 



6. Віруси. Будова, функціонування та класифікація вірусів. 

7. Бактерії. Водорості. Особливості будови та розмноження. 
Екологічна роль та господарське значення.  

8. Гриби. Лишайники. Особливості будови та розмноження. 
Екологічна роль та господарське значення. 

9. Вищі спорові рослини. Мохи, плауни, хвощі, папороті. 
Морфологічні, анатомічні, фізіологічні та екологічні особливості. 

10. Голонасінні та покритонасінні. Морфологічні, анатомічні, 
фізіологічні та екологічні особливості. 

11. Нижчі безхребетні. Типи: найпростіші, губки, кшп, плоскі та 
круглі черви. Морфологічні, анатомічні, фізіологічні та екологічні 
особливості. 

12. Вищі безхребетні. Типи: кільчасті черви, молюски, членистоногі. 
Морфологічні, анатомічні, фізіологічні та екологічні особливості. 

13. Хребетні. Круглороті, хрящові та кісткові риби. Амфібії. 
Рептилії. Морфологічні, анатомічні, фізіологічні та екологічні особливості. 

14. Птахи. Ссавці. Морфологічні, анатомічні, фізіологічні та 
екологічні особливості. 

15. Анатомія людини. Тканини, органи та системи органів людини: 
опорно-рухова, кровоносна, дихальна, травна та видільні системи. 

16. Нервова та гуморальна системи організму людини.  

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 
будуть сформовані наступні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел; 

- здатність генерувати нові ідеї;  

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 



- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність приймати обгрунтовані рішення;  

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 
різного рівня; 

- здатність працювати в міжнародному контексті; 

- навики здійснення безпечної діяльності; 

- прагнення до  збереження навколишнього середовища; 

- здатність діяти на основі етичних міркувань; 

- цінування та повага різноманітності та мультикультурності 

 

Спеціальні предметні компетентності: 

- знати клітинні та неклітинні форми життя, будову та функції 
прокаріотичних й еукаріотичних клітин; 

- знати морфологічну та хімічну організацію клітин; 
- знати особливості обміну речовин і перетворення енергії в клітині; 
- знати типи розмноження та особливості розвитку живих організмів и 

онто-та філогенезі; 
- знати основні закономірності спадковості та мінливості організмів; 
- знати загальні положення еволюційного вчення, типи доборив, 

механізми видоутворення та еволюційного процесу; 
- знати різноманіття тваринного та рослинного світу; 
- знати біологічні та екологічні особливості організмів; 
- знати екологічні групи тварин і рослин, а також їх життєві форми. 
- знати реакції живих організмів на вплив факторів навколишнього 

середовища; 
Результати навчання: 

- вміти досліджувати організми на мікроскопічному та 
макроскопічному рівнях; 

- вміти проводити експерименти в природних та лабораторних умовах; 
- визначати видову належність живих об'єктів за зовнішніми ознаками, 

за життєвими проявами та за допомогою визначників: 



- виготовляти біологічні препарати, а також навчальні та наукові 
колекції; 

- вміти аналізувати та оцінювати вплив екологічних факторів на живі 
організми; 

- вміти здійснювати моніторинг за станом організмів на різних рівнях 
їхньої організації; 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Біологія» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів 
вищої освіти. 

 

Вид підсумкового контролю – іспит. 
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