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1. Загальна частина 
Нормативною формою атестації, що використовується для встановлення рівня опанування 

знань здобувачами вищої освіти,  які навчалися за рівнем вищої освіти перший (бакалаврський),    

за спеціальністю  014  Середня освіта (Біологія та здоров'я людини),  освітньою програмою Середня 

освіта (Біологія та здоров'я людини), освітнього рівня Бакалавр, на основі ОКР – молодший 

спеціаліст, освітньої кваліфікації Бакалавр з середньої освіти (біологія та здоров’я людини), 
професійної кваліфікації Вчитель біології та здоров’я людини є атестаційний екзамен. Атестаційний 

екзамен проводять за індивідуальними завданнями, що являють собою набір тестових завдань, які 

структурно охоплюють 5 професійно-орієнтованих нормативних дисциплін. 

2. Перелік дисциплін, за якими будуть атестуватися студенти: 
1. Методика викладання біології та здоров’я людини у закладах середньої освіти. 

2. Теорія еволюції. 

3. Методологія позакласної роботи з біології. 

4. Основи антропології, біології та генетики людини. 

5. Фізіологія та біохімія рослин. 

 

3. Зміст розділів та тем дисциплін 

РОЗДІЛ 1.  МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ  ТА ЗДОРОВʼЯ ЛЮДИНИ У 

ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Тема. 1. Вступ. Методика викладання біології та здоров’я людини у закладах середньої освіти 

як наука і як навчальний предмет. Актуальні проблеми й завдання викладання біології та основ 

здоров'я на сучасному етапі розвитку середньої та вищої освіти. Структура методики навчання 

біології. Зв'язок методики навчання біології з іншими науками. Сучасні проблеми методики 

навчання біології. Зміст та принципи побудови шкільного курсу «Основи здоров'я».  

Тема 2. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавства. 

Зародження й розвиток природознавчих методичних ідей у Київській Русі. Розвиток 

природознавчих методичних ідей у братських школах. Києво-Могилянська академія – центр 

розвитку освіти. Шкільне природознавство та методика його викладання в XVIII-XIX ст. Вклад 

Зуєва В. Ф., Любена А., Бекетова А. М., Герда О. Я. У розвиток освіти й методики природознавства. 

Розвиток методики навчання біології в XX ст.  

Тема 3. Методи наукового дослідження: спостереження, педагогічний експеримент, 

тестування, теоретичне моделювання та прогнозування, узагальнення досвіду роботи вчителів 

середніх шкіл. Місце методики викладання біології в системі педагогічних дисциплін, їх зв’язок з 

науками філософського і педагогічного циклів. 

Тема 4. Міжпредметні зв’язки шкільного курсу біології. Функції та класифікація 

міжпредметних зв’язків шкільного курсу біології. 

Тема 5. Закономірності й принципи навчання біології. Структурні компоненти процесу 

навчання біології. Закономірності процесу навчання біології. Основні принципи навчання біології 

(принцип науковості, доступності, наочності систематичності  і послідовності навчання). Значення 

системи дидактичних принципів побудови шкільного курсу біології. Провідні ідеї, що визначають 

зміст і структуру курсу біології. Принципи, методи та засоби навчання основам здоров’я. 

Тема 6. Біологічні поняття – їх визначення і класифікація. Етапи формування біологічних 

понять. Специфічність пояснення нового матеріалу при навчанні біології. 

Тема 7. Зміст шкільної біологічної освіти. Аналіз програм і підручників з біології. Особливості 

розміщення навчального матеріалу в програмах лінійного й спірального (концентричного) типів. 

Роль альтернативних підручників у підвищенні ефективності навчального процесу. Аналіз змісту та 

структури чинних підручників та основної методичної літератури з курсу «Основи здоров'я». 

Тема 8. Державний стандарт біологічної освіти і навчальні плани. Планування навчальної 

роботи (перспективне, тематичне, поурочне). Календарно-тематичне планування курсів «Біологія» і  

«Основи здоров'я». 

Тема 9. Цілі й  завдання шкільної біологічної освіти. Цілі біологічної освіти школярів. 

Класифікація цілей і завдань шкільної біологічної освіти. 
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Тема 10. Методи навчання біології та здоров’я людини. Поняття методів навчання (синонім 

«методів викладання»), їх класифікація за ознаками: а) джерело знань для учнів; б) навчальна 

діяльність учителя; в) пізнавальна діяльність учнів. 

Словесні методи навчання: розповідь, лекція, пояснення, бесіда. Їхнє значення для 

формування системи знань з біології та здоров’я людини. Вимоги до культури мови вчителя. 

Методика роботи з підручниками та іншою навчальною літературою: ознайомлення з апаратом 

орієнтації книги, робота над текстом та ілюстративним матеріалом, складання планів і рефератів. 

Наочні методи навчання, особливості використання натуральних і зображальних наочних 

посібників, значення технічних засобів навчання. Практичні методи навчання, організація роботи 

учнів з визначенням об’єктів, проведення спостережень і експерименту. 

Методи проблемного навчання, його значення для формування наукового світогляду учнів. 

Поняття про методичні прийоми. Характеристика основних груп прийомів: організаційних, 

технічних, логічних і емоційних. Співвідношення методів навчання та методичних прийомів. 

Значення методичних прийомів у практичній діяльності вчителя. 

Засоби навчання біології та здоров’я людини. Класифікація засобів навчання. Натуральні 

об’єкти. Технічні засоби навчання. Засоби зображення і відображення об’єктів.  

Інноваційні методи навчання основам здоров’я. 

Тема 11. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Контроль та оцінка знань, 

умінь і навичок учнів з біології. Контроль навчально-пізнавальної діяльності учнів з основ здоров’я. 

Основні функції контролю: діагностична, навчальна, виховна. Загальні вимоги до об’єму та якості 

знань, умінь і навичок, принципи контролю: об’єктивність, регулярність і систематичність, 

індивідуальність, повнота, доступність. Рівні й критерії оцінювання. Тематичне оцінювання 

навчальних досягнень учнів, вимоги до його організації та проведення. Державна підсумкова 

атестація школярів з біології.  

Тема 12. Основи наукової організації праці в загально-освітньому навчальному закладі. 

Вимоги до сучасного вчителя біології. 

Тема 13. Форми організації навчального процесу в загальноосвітній школі. Поняття про форми 

навчального процесу. Співвідношення форм і методів навчання. Система форм навчання біології. 

Форми організації навчання «Основ здоров’я» у школі.  Позаурочні, позакласні та позашкільні 

форми організації навчально-виховної роботи з біології та основ здоров’я. 

Урок – основна форма організації навчально-виховної роботи з біології в середній школі. 

Основні вимоги до уроку біології (дидактичні, виховні, організаційні і методичні). Типологія уроків 

біології за дидактичною метою: урок засвоєння нових знань, урок закріплення та поглиблення 

знань, урок повторення та систематизації знань, урок перевірки оцінки та корекції знань, 

комбінований урок. Типологія уроків за місцем уроків у темі. Підготовка вчителя до уроку. 

Особливість методики проведення уроків інтегрованого предмета «Основи здоров’я». 

Дидактичні ігри та їхнє місце в системі навчальних занять з біології. Екскурсія як форма 

навчання біології. Домашня робота як форма навчання біології. Форми організації навчальної 

роботи учнів на уроці (колективна, індивідуальна). Значення і загальна характеристика кабінету 

біології. 

Тема 14. Формування культури здорового способу життя як одна з ключових проблем 

сучасного закладу середньої освіти. Методика пропаганди здорового способу життя в процесі 

навчання основам здоров’я» у школі. Зміст та ефективність профілактичної (превентивної) освіти на 

різних етапах навчання. 

Тема 15. Матеріально-технічна база навчання біології та основам здоров’я. Вимоги до створення 

кабінету біології та з основ здоров’я в закладах середньої освіти.  

ЛIТЕРАТУРА 

Основна: 
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друкарня», 2010. 236 с. 

2. Грицай Н. Б. Методика навчання біології : навчальний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : ТзОВ 

«Дока центр», 2016. – 272 с. 
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3.  Загальна методика навчання біології: навч. Посібник /за ред. І.В. Мороза. – К.: Либідь, 2006. – 

592 с. 

4. Задорожний К.М. Технології навчання біології. – Х.: Вид. Група «Основа», 2007. –160 с. 

Додаткова: 

1. Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Рекомендації до побудови внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. – Київ, Державна служба 

якості освіти, 2019 – 240 с. (http://surl.li/oblt ). 

2. Гончар О.Д. Форми і методичні прийоми навчання біології. – К. «Генеза», 2003 р. – 142 с. 

3. Грицай Н. Б. Професійний портрет сучасного вчителя біології / Н. Б. Грицай // Педагогіка і 

психологія професійної освіти : науково-методичний журнал. – 2014.– № 3. – С. 39–48. 

4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Освіта України. №5. – 20 січня – 2004. 

5. Задорожний К. М. Малікова С. О. Кабінет біології. – Х.: Вид. Група «Основа», 2006. – 192 с. 

6. Інновації на уроках біології/ Т.Л. Савустьяненко, А.В.Савустьяненко.– Х.: Вид. Група „Основа”, 

2007. – 192с. 

7. Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи // Директор шк. – 2002. – № 1 – С.11-15. 

8. Костильов О.В., Андерсон О.А. Дидактичний матеріал з біології. – К. «Генеза», 2004 р. – 136 с. 

9. Сулима А.С. Методика навчання основ здоров’я, валеології та проведення виховної роботи з 

формування мотивації до здорового способу життя: тексти лекцій: навчально-методичний посібник 

для студентів ступеня вищої освіти бакалавр освітньої програми Середня освіта. Здоров’я людини 

спеціальності 014 Середня освіта (Здоров’я людини). Вінниця: 2019. 182с. 

РОЗДІЛ 2.  ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ 
Тема 1. Вступ. Еволюційне вчення – наука про загальні закономірності розвитку живого. 

Еволюційні ідеї у давнину. Розвиток еволюційних ідей у середньовіччі. Внесок К. Ліннея у розвиток 

еволюційних ідей. Еволюційні уявлення Ж. Кюв’є та Ж. Сент-Ілера. Теорія еволюції Ж.-Б. Ламарка. 

Теорія Ч. Дарвіна. Теорія нейтральності (неоламаркізм). Неокатастрофізм. Теорія переривчастої 

рівноваги. Синтетична теорія еволюції. 

Тема 2. Методи вивчення еволюції. Палеонтологічні методи: викопні перехідні форми, 

палеонтологічні ряди, послідовності викопних форм. Біогеографічні методи: порівняння флор і 

фаун, особливості розповсюдження близьких форм, острівні форми, переривчасте поширення, 

релікти. Морфологічні методи: гомологія органів, рудиментарні органи та атавізми, порівняльно-

анатомічні ряди, популяційна морфологія. Ембріологічні методи: виявлення подібності зародків, 

принцип рекапітуляції. Методи систематики: перехідні форми, мікросистематика. Екологічні 

методи. Генетичні методи: пряме визначення генетичної подібності порівнюваних форм, аналіз 

цитогенетичних особливостей організмів. Методи біохімії та молекулярної біології: виявлення 

будови нуклеїнових кислот і білків, молекулярний годинник. Імунологічні методи. Методи 

моделювання еволюції. Інші методи: паразитологічні, етологічні, порівняльно-фізіологічні тощо. 

Тема 3. Загальні принципи самоорганізації матерії. Основні принципи самоорганізації матерії. 

Закони термодинаміки. Лінійна та нелінійна термодинаміка. Зворотні та незворотні процеси у 

складних системах. Адаптаційні та біфуркаційні процеси, їх роль у формоутворенні. Основні 

властивості адаптаційних та біфуркаційних механізмів та наслідки їх дії. Дивний атрактор.  

Тема 4. Хімічна еволюція. Проблема самоорганізації Всесвіту: концепція Великого вибуху, 

інфляційна концепція (модель флуктуації вакууму). Тривимірність світу. Загальні уявлення про 

хімічну еволюцію. Принцип оптимальної асиметрії. Принцип оптимальної складності. Фазовий 

оптимум і хімічна еволюція. Стеричні фактори і хімічна еволюція. Зовнішні фактори хімічної 

еволюції. Експериментальні докази можливості абіогенного синтезу органічних речовин. Наявність 

органіки в космосі як доказ можливості її абіогенного синтезу. 

Тема 5. Походження життя на Землі. Гіпотеза про зародження життя у маленьких теплих 

водоймах на поверхні Землі (Опаріна і Холдейна), еволюція протеноїдних мікросфер Фокса і Дозе, на 

часточках глини Дж. Бернала, поблизу від глибинних гідротермальних джерел тощо. Можливі шляхи 

формування генетичного коду. Виникнення прокаріот і еукаріот. Основні напрями еволюції рослин і 

тварин. 



 

 

6 

Тема 6. Генетична мінливість – матеріал для еволюції. Спадковість, її причини та еволюційне 

значення. Мінливість, її різновиди і еволюційне значення. Еволюційне значення рекомбінацій. 

Мутації, еволюційна доля домінантних і рецесивних мутацій, відбір на виживання гетерозигот. Дія 

мутацій на онтогенез. Алгоритми випадкового пошуку оптимального варіанту з лінійною та 

нелінійною тактиками, їх ефективність і швидкість оптимізації (еволюції). Еволюційне значення 

мобільних генетичних елементів. Горизонтальне перенесення генів. Еволюційне значення 

«мовчазної» ДНК. Модифікаційна мінливість, її види та еволюційне значення. 

Тема 7. Популяція – елементарна одиниця еволюції. Екологічна характеристика популяцій. 

Роль популяцій в еволюції. Основні характеристики популяції як еволюційної одиниці. Правило 

Харді-Вайнберга та відхилення від нього.  

Тема 8. Елементарні еволюційні фактори: мутаційний процес, популяційні хвилі, ізоляція, 

генетико-автоматичні процеси (дрейф генів), природний добір. Класифікація популяційних хвиль. 

Ізоляція географічна та біологічна, докопуляційна (дозиготична) та посткопуляційна 

(постзиготична). Ізоляція хронологічна (сезонна), морфо-фізіологічна, етологічна, біотопічна, 

екологічна, генетична. Значення еволюційних факторів, їх властивості (спрямованість, 

статистичність). 

Тема 9. Природний добір. Загальні принципи добору в самоорганізації матерії. Передумови 

природного добору. Боротьба за існування та її різновиди. Пряма внутрішньовидова боротьба за 

існування та її еволюційні наслідки. Пряма міжвидова боротьба за існування та її еволюційні 

наслідки. Непряма боротьба за існування та її еволюційні наслідки. Природний добір і його різновиди: 

рушійний, стабілізувальний, дизруптивний, статевий, дестабілізувальний та ін. Ефективність добору. 

Приклади природного добору. 

Тема 10. Адаптації як результат дії природного добору. Адаптації та адаптогенез. Відносність 

адаптацій. Формування адаптацій. Адаптації й основне протиріччя біологічної еволюції. Молекулярна 

основа адаптацій. Класифікація адаптацій за походженням. Класифікація адаптацій за належністю до 

різних середовищ. Класифікація адаптацій за масштабом. Класифікація адаптацій за характером змін. 

Класифікація адаптацій за тривалістю в онтогенезі. Класифікація адаптацій за механізмом дії. Межі в 

розвитку ознак. 

Тема 11. Вид як основний етап еволюції. Вид і його критерії. Екологічна характеристика виду. 

Видоутворення та його стадії. Алопатричне (географічне) видоутворення та його особливості. 

Симпатричне видоутворення та його особливості. Принцип засновника (родоначальника). 

Тема 12. Філогенез і напрямки еволюції. Первинні форми філогенезу: дивергенція і філетична 

еволюція. Вторинні форми філогенезу: конвергенція і паралелізми. Шляхи еволюції великих 

таксономічних груп: арогенез і алогенез. Співвідношення арогенезу і алогенезу в еволюції. Швидкість 

еволюції. Еволюційний прогрес, його види та критерії. Еволюційний регрес і проблема вимирання 

видів.  

Тема 13. Еволюція онтогенезу. Загальні напрямки еволюції онтогенезу. Автономізація 

онтогенезу та її еволюційне значення. Ембріонізація онтогенезу та її еволюційне значення. Еволюція 

регуляторних механізмів онтогенезу. Вчення про філембріогенези. Модуси філембріогенезу: 

архалаксис, анаболія, девіація, рудиментація, афанізія. Кореляції. Координації. Вчення про 

рекапітуляцію і біогенетичний закон. Принципи перебудови органів і функцій. Еволюція нервової 

системи, психічного відображення і поведінки. 

Тема 14. Еволюція приматів і початкові етапи антропогенезу. Таксономічне положення людини. 

Докази тваринного походження людини (загальна спрямованість еволюції тваринного світу, 

рудименти, атавізми, генетична подібність). І–ІІІ етапи еволюції приматів. Особливості ряду Примати. 

Порівняльна характеристика людини і понгід. 

Тема 15. Етапи еволюції гомінід. Австралопітеки. Морфологія. Особливості будови головного 

мозку і психічного відображення. Соціальна організація.  

Перші люди. Олдувайська культура.   

Архантропи. Морфологія. Особливості будови головного мозку і психічного відображення. 

Нейропсихічні процеси архантропів, пов’язані з трудовою діяльністю. Культури шель і ашель. 

Знаряддя архантропів, особливості виготовлення знарядь. Спосіб життя. 
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Палеоантропи. Морфологія. Особливості будови головного мозку і психічного відображення у 

зв’язку з трудовою діяльністю. Культура палеоантропів – мустьє. Соціальна організація. Виникнення 

абстрактного мислення і магії. Особливості мовної функції палеоантропів. 

Неоантропи. Морфологія. Особливості будови головного мозку і психічного відображення у 

зв’язку з трудовою діяльністю. Культура і знаряддя. Спосіб життя. Мезоліт. Неоліт. Скотарство. 

Землеробство. Міста. Ремесла. Формування містично орієнтованого світогляду і причини збереження 

його залишків у сучасній культурі. 

Тема 16. Фактори гомінізації. Складові частини і моделі процесу гомінізації. Біологічні фактори 

гомінізації: мутаційний процес, ізоляція, змішання, дієта, психічний стрес тощо. Біологічні 

передумови виникнення свідомості: морфо-функціональні зміни будови головного мозку, особливо 

асоціативних зон нової кори та формування надлишкового резерву нервових елементів. Соціальні 

фактори гомінізації. Біологічні передумови соціалізації. Трудова теорія і нейропсихічні основи 

трудової діяльності. Формування мови і мовлення. Центри сапієнтації. Типологічна і популяційна 

концепції рас. 

Тема 17. Еволюційні процеси у популяціях сучасного людства: мутагенез, ізоляція (географічна 

і соціальна), змішання, природний добір (стабілізувальний, статевий, дизруптивний). Адаптаційні 

процеси у популяціях сучасного людства.  Людина і біосфера.  

ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Гомля Л.М. Еволюційне вчення. Навч. Посіб. Для студ. біол. спец. Вищих навч. Закл. Полтава: 

АСМІ, 2011. 136 с.  

2. Дзержинський М.Е., Пустовалов А.С., Варенюк І.М. Основи теорії еволюції. К.: Вид.-поліграф. 

Центр «Київський ун-т», 2013. 431 с. 

3. Корж О.П. Основи еволюції. Суми: ТОВ ВТД «Університетська книга», 2006. 381 с. 

4. Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку. Суми: ТОВ ВТД «Університетська книга», 2003. 288 с. 

5. Огінова І.О., Пахомов О.Є. Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі). Д.: РВВ ДНУ, 

2012. 540 с. 

6. Огінова І.О., Юсипіва Т.І. Посібник для самостійної роботи з дисципліни «Теорія еволюції». Д.: 

ДНУ, 2008. 56 с. 

7. Юсипіва Т.І. Словник термінів із дисципліни «Теорія еволюції». Д.: ДНУ, 2017. 24 с. 

8. Юсипіва Т.І., Лихолат Ю.В. «Комплексний кваліфікаційний екзамен з біології: дисципліна 

«Теорія еволюції»: Навч. Посіб. Д.: ДНУ, 2017. 20 с. 

Додаткова: 

1. Бровдій В.М. Еволюційне вчення: підр. К.: ВЦ «Академія», 2013. 336 с. 

2. Огінова І.О. Формоутворення в біології. Д.: ДНУ, 2001. 48 с.  

3. Околітенко Н.І., Гродзинський Д.М. Основи системної біології: навч. Посіб. К.: Либідь, 2005.  

360 с. 

4. Прилипко В.А., Боголюбов В.М., Піскунова Л.Е. Стратегія сталого розвитку природи та 

суспільства: Навч.-метод. Посіб. К.: КНАУ, 2008. 118 с.  

5. Сегеда С.П. Антропологія. К.: Либідь, 2001. 336 с. 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ 
Тема 1. Значення позакласної роботи з біології. Її форми та види. Проблеми підготовки 

майбутніх учителів біології до проведення позакласної роботи в загальноосвітній школі. Значення 

викладання біології в школі для формування всебічно розвиненої особистості. Загальна 

характеристика позакласної роботи з біології. Позакласна робота як категорія навчання біології. 
Зміст і організація позакласної роботи з біології. Навчально-виховне значення позакласної роботи з 

біології. Принципи позакласної роботи. Форми позакласної роботи: індивідуальна, групова та 

масова. Види позакласної роботи. Основні напрямки позакласної роботи з біології. 

Тема 2. Організація індивідуальної позакласної роботи з біології. Види індивідуальної 

позакласної роботи: досліди і спостереження у природі, теплиці, на навчально-дослідній земельній 

ділянці, куточку живої природи, виготовлення годівниць для птахів та їх розвішування, проведення 

фенологічних спостережень, шефство над сільськогосподарськими тваринами, самоспостереження, 
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випуск стінгазет, виготовлення засобів наочності, позакласне читання, підготовка доповідей та 

рефератів, написання науково-дослідних робіт. 

Тема 3. Дослідницька робота учнів з біології в позакласній роботі. Організація дослідів із 

живими організмами. Проведення дослідів і організація спостережень у куточку живої природи. 

Науково-дослідна робота на пришкільній навчально-дослідній земельній ділянці. Фенологічні 

спостереження в природі. 

Тема 4. Учнівські біологічні об’єднання. Характеристика групової форми позакласної роботи. 

Епізодичні групи. Гурток як найпоширеніше добровільне об’єднання учнів з біології. Клуби знавців 

біології. Учнівські наукові товариства. 

Тема 5. Масова позакласна робота з біології та особливості її проведення. Біологічні кампанії, 

вечори та свята, конференції та диспути, біологічні ігри та змагання. Тижні біології в школі. 

Організація біологічних виставок і музеїв. 

Тема 6. Екскурсії і походи на природу. 1. Місце і значення екскурсій, їх види. Підготовка та 

проведення екскурсій у природу. Організація походів.  

Тема 7. Пропаганда біологічної інформації. Просвітницька робота з біології. Різноманітність 

форм екологічної та природоохоронної діяльності учнів у позакласній роботі з біології.  

Тема 8. Організація еколого-натуралістичної роботи з учнями в позакласній роботі з біології. 

Організація роботи екологічних патрулів та постів. Природоохоронні акції та операції. Організація 

екологічної стежки. Нетрадиційні форми екологічного навчання і виховання учнів. 

ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Грицай, Н.Б. Методика позакласної роботи з біології. Дистанційний курс: навч. Посіб. / Н.Б. 

Грицай. – Рівне: Міжнар. Екон.-гуманіт. Ун-т  ім. акад. С. Дем’янчука, 2010. – 164 с. 

2. Мороз, І.В. Позакласна робота з біології: навч. Посіб. / І.В. Мороз,    Н.Б. Грицай. – Тернопіль: 

Навч. Кн. – Богдан, 2008. – 272 с. 

3. Легостаєва Т.В. Посібник до вивчення дисципліни  «Методологія позакласної роботи з біології». 

Д.: РВВ ДНУ, 2020. –32 с. 

Додаткова: 

1 Барна М.М., Черняк В.М., Похила Л.С. та ін. Організація роботи з обдарованими школярами. 

Всеукраїнська олімпіада еколого – природничого спрямування: Посібник для учнів загальноосвітніх 

шкіл та ПТУ, вчителів біології, основ екології та  валеології. – Тернопіль: Мандрівець, 1997. – 104 с. 

2. Березка Л. Проведення навчальних екскурсій у природу / Хімія. Біологія. – 2005. - № 32, 34, 36. – 

С. 62 – 64. 

3. Бугай О.В., Кириченко В.Т. Інформаційне повідомлення МАН – шлях до великої  науки // 

Біологія. – 2003. - №25. – С. 21 – 23. 

4. Ващенко Л.С., Данилова О.В., Макарчик М.Ю., Мотузний В.О. Біологічні олімпіади школярів. – 

К.: Ґенеза, 2002. – 288с. 

5. Гончар О.Д. Розвиток інтересу учнів до вивчення біології в позакласній роботі. – К.: КДПІ, 1987. 

– 83 с. 

6. Грицай Н.Б. Позакласна робота з біології // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 6. – С. 28 – 31. 

7. Робота в гуртках юннатів / Л.П. Мандрик, С.А. Клименко, Г.П. Пустовіт та ін. – К.: Радянська 

школа, 1989. – 144 с.                                                              

8. Мороз І.В., Грицай Н.Б. Тижні та декади біології в школі // Біологія і хімія в школі. – 2006. - №2. – 

С. 28 – 31. 

9. Позашкільна освіта в Україні: Нормативно – правові акти/ Міністерство освіти і науки України. 

Нац. Еколого – натураліст. Центр учнів. Молоді. – К.:НЕНЦ, 2002. – 304с. 

10. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін // 

Інформаційний збірник Міносвіти України. – 1998. – №22. 

11. Положення про навчально – дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних 

навчально – виховних закладів //Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1996. - № 

14. – С. 3 – 15. 
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12. Тюпа І.А. Шкільна дослідна ділянка як навчальна база у вивченні ботаніки у середній школі. – 

К.: Рад. Школа,1982. 

13. Міхеєва Г.М. Методичні рекомендації до проведення практичних робіт з навчальної дисципліни 

«Методика проведення позакласної роботи з біології»: Методичні рекомендації. – Житомир: Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 26 с. 

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ АНТРОПОЛОГІЇ, БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИ 
Тема 1. Біологічні основи життєдіяльності людини. Сутність життя. Форми життя, його 

фундаментальні властивості та атрибути. Організм як відкрита термодинамічна система. Цілісність і 

дискретність живого. Еволюційно обумовлені структурні рівні організації життя: молекулярно-

генетичний, субклітинний (органоїдний), тканинний, органний, організмовий (онтогенетичний), 

популяційно-видовий, біогеоценотичний, біосферний (глобальний). Елементарні структури рівнів і 

явища, що їх характеризують. 

Особливе місце людини в системі органічного світу. Співвідношення фізико-хімічних, 

біологічних і соціальних явищ у життєдіяльності людини.  

Тема 2. Основи антропогенетики. Класична генетика людини.  Антропогенетика як наука. 

Предмет, завдання, розділи антропогенетики. Історія генетики людини. Специфічні особливості 

людини як об’єкта генетичного аналізу. Моногенне успадкування. Моно-, ди- та полігібридне 

схрещування. Закономірності успадкування (закони Менделя, закон чистоти гамет, їх цитологічне 

обґрунтування). Статистичний характер менделівських закономірностей. Летальні гени. Відхилення 

від очікуваного розщеплення. 

Тема 3. Генетика якісних і кількісних ознак людини. Менделювальні ознаки людини. Серії 

множинних алелів. Генетика груп крові системи AB0 та MN, резус-фактор, резус-конфлікт. 

Генетика статі. Статеві хромосоми. Успадкування зчеплених зі статтю захворювань людини. 

Ознаки, зчеплені зі статтю (закономірності їх успадкування), обмежені нею й залежні від неї. 

Біологічні особливості репродукції людини. Штучне запліднення. Механізми генетичного 

визначення статі у людини та їх порушення. Бісексуальна природа людини. Проблема 

перевизначення статі, психосоціальні аспекти.  

Повне та неповне зчеплення генів у людини. Полігенне успадкування і формування складних 

ознак. Типи взаємодії неалельних генів. Вимірювання кількісних ознак. Типи середовища. 

Взаємодія «генотип–середовище». Кореляція «генотип–середовище» та її внесок у мінливість.  

Коефіцієнт (показник) успадковуваності. Асортативність як фактор, який впливає на фенотипічну 

дисперсію. 

Тема 4. Методи вивчення спадковості людини. Клініко-генеалогічний метод. Правила 

побудови родоводів та їх генетичний аналіз. Класичний метод близнюків та його різновиди. 

Цитогенетичні методи. Каріотипування та його етапи. Побудова та розшифровування ідіограми. 

Характеристика нормального каріотипу людини у метафазі мітозу. Експрес-метод визначення 

статевого хроматину. Популяційна генетика людини. Популяційно-статистичний метод. Правило 

Харді-Вайнберга. Методи дерматогліфіки. 

Імунологічний та біохімічний методи. Молекулярно-генетичні методи: ДНК-аналіз 

(поліморфізм довжини ДНК-фрагментів) та методи генетики соматичних клітин (культивування, 

клонування, селекція, гібридизація). Сучасний стан досліджень геному людини. Генетичні карти. 

Тема 5. Спадкові хвороби людини. Класифікація спадкових хвороб. Визначення впливу 

генотипу та довкілля для прояву нормальних і патологічних ознак людини. Поняття про 

мультифакторіальні хвороби. Основні ознаки мультифакторіальних хвороб. Мітохондріальні 

хвороби та особливості їх успадкування.  

Хромосомні хвороби (обумовлені порушенням кількості чи структури хромосом), 

цитогенетичні механізми успадкування, їх сутність. Аномалії розвитку, обумовлені порушеннями 

кількості статевих хромосом (синдроми Клайнфельтера, Шерешевського-Тернера (моносомія Х), 

трисомії Х, полісомії Х, полісомії Y) та аутосом (хвороби Дауна (трисомія-21), синдромів Патау 

(трисомія-13), Едвардса (трисомія-18), а також хромосомними абераціями (синдром «котячого 

крику» (делеція короткого плеча 5-ї хромосоми), синдром Дауна (транслокаційна форма). 
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Генні (молекулярні) хвороби людини, обумовлені зміною молекулярної структури гена. 

Молекулярні хвороби вуглеводного, амінокислотного, білкового, ліпідного, мінерального обміну. 

Механізм їх виникнення та принципи лабораторної діагностики. Генна інженерія. Біотехнологія. 

Поняття про генну терапію. Медико-генетичні аспекти сім’ї. Профілактика спадкової та вродженої 

патології. 

Тема 6. Антропологія – наука про людину. Напрямки сучасної антропології. Предмет і 

завдання антропології. Основні розділи антропології. Еволюційна антропологія (антропогенез). 

Фізична (конституційна) антропологія. Поняття про типи конституції. Класифікація типів 

конституції Сіго, Е. Кречмера, М.В. Чорноруцького, У. Шелдона. Етнічна антропологія 

(расоведення).  

Медична антропологія. Феміністська антропологія. Антропологія організацій. Антропологія 

навчальної установи. Міська антропологія. Економічна антропологія. Політична антропологія. 

Педагогічна антропологія. Значення антропології як комплексної науки для дослідження людства і 

суспільства. 

Тема 7. Етнографічні процеси в антропогенезі. Расогенез та етногенез. Типологічна та 

популяційна концепції рас. Расові ознаки.  Відсутність «чистих» рас. Особливості расогенезу. 

Мозаїчна еволюція людства. Особливості етногенезу. Модуси формування і становлення етносів: 

міграції, розселення, автохтонного розвитку, етнічної безперервності. Форми етнічного об’єднання: 

етнічна фузія, етнічна консолідація, етнічна асиміляція, етнічна конвергенція, етнічна інтеграція, 

етнічна фіксація. Форми етнічного розділення: етнічна парціація, етнічна сегрегація, етнічна 

дисперсизація.  

Методи етнічного дослідження: включене дослідження, тривале проживання у певному 

соціальному середовищі, методи неформалізованого інтерв’ю, використання щоденникових записів, 

відеоматеріалів, особистих документів. Етнопсихологія: національний характер, традиції, 

національні почуття та настрої, інтереси та орієнтації. Національно-психологічні особливості та 

менталітет українців. 

Тема 8. Антропологічний склад українського народу. Антропологічні області України. Сучасні 

антропологічні типи українського народу: центрально-український, карпатський, дунайський; 

нижньодніпровсько-прутський, поліський і волинський, верхньодніпровський. Антропологічні 

зміни в карті України та сучасні інтеграційні процеси. 
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РОЗДІЛ 5.  ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РОСЛИН 
Тема 1. Фізіологія рослинної клітини. Структурно-функціональна організація рослинної 

клітини. Структура клітинної оболонка, її значення для фізіологічних властивостей клітин. Поняття 

симпласта, апопласта. Транспортування речовин через мембрани. Фізико-хімічні властивості 

цитоплазми. Клітина як осмотична система. Осмотичний тиск, тургорний тиск, вплив умов на їх 

величину. Морфологія рослинної клітини у зв’язку з її функціями. Особливості будови органел 

цитоплазми та їх біологічні функції – вакуолі, ЕПР, комплекса Гольджі, рибосом,  лізосом, 

цитоскелету, пластид, мітохондрій. Етапи онтогенезу рослинної клітини.  

Тема 2. Водний обмін рослин. Механізми надходження та пересування води в рослині. Стан і 

фракційний склад внутрішньоклітинної води. Явище осмотичного поглинання води клітиною. 

Колоїдно-хімічний механізм поглинання води клітиною. Аквапорини. Градієнт водного потенціалу і 

надходження води в рослину. Коренева система як орган поглинання води. Фактори, які впливають 

на надходження води в корінь. Радіальний транспорт води по апопласту та симпласту. Рушійні сили 

висхідного току воду. Кореневий тиск. Шляхи близького та дальнього транспорту води. 

Пересування води по судинній системі ксилеми. Транспірація та водний баланс рослин. Листок як 

орган транспірації. Продихова та кутикулярна транспірація. Регуляція продихової транспірації. 

Особливості водного обміну у рослин різних екологічних груп. Проблема водного дефіциту рослин, 

її зв’язок із зволоженістю клімату.  

Тема 3. Мінеральне живлення рослин. Мінеральні елементи рослин, механізми їх поглинання і 

транспортування. Доступність для рослин різних мінеральних речовин ґрунту. Макро- і 

мікроелементи. Фізіологічно кислі та лужні солі. Антагонізм іонів. Водні культури. Коренева 

система як орган поглинання та обміну речовин. Механізми поглинання речовин коренем. Дифузія. 

Обмінна адсорбція. Транспортування іонів мінерального живлення через плазматичну мембрану 

(пасивне, активне, полегшена дифузія, канали йонної провідності, мембранні йонні насоси,  

мембранні ферментні білки, АТФ-ази). Вплив зовнішніх факторів на поглинання мінеральних 

елементів 

Фізіологічна роль та шляхи асиміляції в рослинах мінерального азоту. Біологічна 

трансформація азотовмісних речовин в ґрунті. Процеси амоніфікації, нітріфікації, денітріфікації, 

азотфіксації. Редукція нітратів в рослинному організмі. Шляхи асиміляції амонію. Біосинтез 

глутамінової кислоти та глутаміна. Трансамінування. Синтез амінокислот та їх амідів.  

Фізіологічна роль та шляхи асиміляції в рослинах мінерального фосфору. Доступні для рослин 

форми фосфору в ґрунті. Участь фосфору в обміні речовин. Фізіологічна роль та шляхи асиміляції в 

рослинах мінеральної сірки. Доступні для рослин форми сірки в ґрунті. Цикл перетворення сірки у 

клітинах вищих рослин. Фізіологічна роль біогенних металів калію, кальцію, магнію. Фізіологічні 

основи застосування мінеральних добрив. Фізіологічна роль мікроелементів – заліза, молібдену, 

марганцю, міді, цинку, кобальту.  

Тема 4. Фототрофне живлення рослин (фотосинтез). Листок як орган фотосинтезу. 

Хлоропласти як спеціалізовані фотосинтетичні органели рослинної клітини. Фотосинтетичні 

пігменти – хлорофіли, каротиноїди, фікобіліни, їх структура, властивості та функції, спектри 

поглинання.  Механізм поглинання квантів світла молекулою хлорофілу. Шляхи витрачання енергії 

збудження. Флуоресценція. Фосфоресценція.  

Фотохімічні реакції світлової фази фотосинтезу, фотосинтетичне фосфорилування. Явище 

фотосенсибілізації. Квантовий вихід фотосинтезу та витрата квантів. Ефект підсилення, відкритий 

Емерсоном. Склад ФС I і ФС II. Світлозбиральні комплекси, шляхи міграції енергії в СЗК. Реакційні 

центри фотосистем I і II. Компоненти Електронтранспортних ланцюгів ФС I та ФС II. Нециклічний 
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транспорт електронів, Z-схема. Механізм фотоокиснення води. Реакції Хілла. Циклічний транспорт 

електронів. Механізм синтезу АТФ у світловій фазі фотосинтезу. Циклічне та нециклічне 

фотофосфорилування. 

Темнова стадія фотосинтезу. Фаза карбоксилування. Реакції циклу Кальвіна. Молекулярний і 

енергетичний баланс циклу Кальвіна. Фотодихання, його значення в метаболізмі рослин. 

Модифікації первинної фіксації СО2 під впливом несприятливих умов середовища. С-4 тип 

фотосинтезу як пристосування до посушливих умов. Фотосинтез органічних карбонових кислот у 

сукулентних рослин родини Товстолисті (САМ-метаболізм).      

Ефективність фотосинтезу. Значення фотосинтезу для біосфери. Основні показники 

фототрофної асиміляції. Екологія фотосинтезу. Залежність фотосинтезу від факторів зовнішнього 

середовища.  

Тема 5. Фізіологія дихання рослин. Субстрати дихання рослин. Співвідношення процесів 

дихання і бродіння в рослинному організмі. Гліколітичний шлях дисиміляції вуглеводів. 

Енергетичний вихід та продукти  гліколізу. Цикл Кребса та його модифікації. Молекулярний та 

енергетичний баланс циклу Кребса.  

Каталітичні системи дихання рослин. Компоненти ЕТЛ та окиснювальне фосфорилування. 

Окисно-відновні системи рослин та ферменти. Компоненти електрон-транспортного ланцюгу рослин 

та їх окисно-відновні потенціали. Окиснювальне фосфорилування. Енергетичний баланс процесів 

дихання. Енергетична ефективність основних реакцій дихання.  

Тема 6. Фізіологія росту та розвитку  рослин. Загальні закономірності росту і морфогенезу рослин. 

Поняття про ріст і розвиток рослин. Властивості росту рослин. Роль фітогормонів у процесах росту і 

розвитку рослин. Функції фітогормонів – ауксинів, гіберелінів, цитокінінів, абсцизинів, етилену. 

Типи росту. Корелятивний ріст, полярність росту, регенерація у рослин. Періодичність росту рослин, 

вплив екологічних факторів. Явище спокою рослин, його фізіологічні функції. Ростові рухи – 

тропізми і настії. Ендогенні коливальні або кругові рухи – нутації. Еволюція способів рухів рослин. 

Вплив факторів зовнішнього середовища на ріст рослин.  Світло як регулятор  росту рослин. 

Фоторецептори фітохром та флавопротеїд кріптохром. 

Етапи онтогенезу рослинного організму.  Ембріональний етап онтогенезу, розвиток зародка. 

Фізіологічні процеси в ході дозрівання насіння. Ювенільний етап онтогенезу. Фази проростання 

насіння, вплив зовнішніх факторів та фітогормонів. Ріст розтягненням. «Кисле», або гідролізне 

травлення. Надземний і підземний типи проростання насіння. Герменальний, власне ювенільний і 

віргінільний періоди ювенільного етапу онтогенезу багаторічних деревно-кущових рослин. 

Репродуктивний етап онтогенезу – етап зрілості і розмноження. Сенільний етап онтогенезу. 

Гіпотези старіння рослинного організму.  

Фізіологія цвітіння та розмноження рослин. Ініціація цвітіння. Індукція цвітіння. Яровизація. 

Фізіолого-біохімічні процеси, які відбуваються під час яровизації. Вплив на цвітіння тривалості дня 

і ночі, фотоперіодизм. Рецепція тривалості дня, фітохром. Явище фотоперіодичної індукції. 

Використання в практиці рослинництва. Евокація як завершальна фаза ініціації цвітіння. 

Флоральний стимул. Гормональна теорія цвітіння М.Х. Чайлахяна. Механізми детермінації статі у 

рослин, вплив зовнішніх умов. Флоральний морфогенез. Генетичний контроль переходу до 

цвітіння.  

Фізіологічні основи вегетативного розмноження рослин. Механізм гормональної індукції 

бульбоутворення за умов різного фотоперіоду. Фізіологія утворення цибулин. 

Фітогормональна регуляція функцій рослинного організму. Фізіологічна дія фітогормонів 

основних груп – ауксинів, гіберелінів, цитокінінів, абсцизинів та етилену. Молекулярні механізми 

дії фітогормонів. Застосування фітогормонів та синтетичних регуляторів росту в рослинництві. 

Тема 7. Фізіологія стійкості рослин. Поняття стресу, стійкості та адаптації. Стресорні фактори. 

Фізіологія стресу, механізми стресу на клітинному рівні, організменному і популяційному рівні. 

Види адаптації – філогенетична, онтогенетична, активна, пасивна адаптація, аклімація, 

акліматизація. Фізіологія стійкості рослин до несприятливих факторів зовнішнього середовища. 

Стійкість рослин до посухи та високих температур. Групи рослин за способами адаптації до посухи. 

Холодо- та морозостійкість рослин. Вплив низьких позитивних температур на фізіологічні процеси. 
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Засоби загартовування рослин до низьких температур. Морозостійкість культурних рослин. 

Солестійкість рослин. Типи засоленості ґрунту. Групи рослин-галофітів, їх характеристика та 

еволюційні адаптації до засоленості. Стійкість рослин до забруднення важкими металами. Вплив 

шкідливих речовин атмосфери на фізіологічні процеси рослин. Газочутливість та газостійкість рослин, 

фізіологічні та молекулярні механізми.  

ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 503с  

2. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 808 с.  

3. Власенко М.Ю., Вельямінова-Зернова Л.Д., Мацкевич В.В. Фізіологія рослин з основами 

біотехнології: Підручник. – Біла Церква: Вид-во БДАУ, 2006. – 504с  

4. Бессонова В.П., Яковлєва-Носарь С.О. Фізіологія рослин: Навчальний посібник – 

Дніпропетровськ: Вид-во «Свідлер А.Л.», 2014. – 596 с. 

5. Красільнікова Л.О., Авксентьєва О.О., Жмурко В.В. Біохімія рослин: Навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. – Харків: Вид. група «Основа», 2007. – 191 с. 

6. Ніколайчук В.І., Белчгазі В.Й. Фізіологія і біохімія рослин. – Ужгород: Вид-во Ужгород. нац. ун-

ту, 2005. – 192 с. 

Додаткова: 

1. Казаков В.П. Методичні основи постановки експерименту з фізіології рослин. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2000. – 272 с. 

2. Мусієнко М.М. Фотосинтез. – К.: Вища школа, 1995. – 247 с. 

3. Мусієнко М.М., Панюта О.О. Культура ізольованих клітин і органів рослин. – К.: Фітосоціоцентр, 

2001. – 246 с. 

 4. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. – К.: Поліграф консалтинг, 2003. – 

520 с. 

5. Терек О.І., Пацула О.І. Ріст і розвиток рослин: Навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2011. – 328 с. 

 

4. Структура екзаменаційного завдання 

 

 Кожний варіант  містить 20 тестових завдань, зміст яких стає відомим вступнику лише при 

отриманні варіанту випробування. Всі питання складені у формі обрання однієї вірної відповіді з 

чотирьох запропонованих, проти якої вступник має зробити відповідну позначку.  

Розподіл питань у кожному варіанті: 

 

- за формою завдань 

 

№ 

з/п 

Форма завдання Кількість одиниць у 

варіанті 

1 Питання на обрання вірної відповіді 20 

 

- за темами навчальних дисциплін 

№ 

з/п 

Назва дисципліни Кількість одиниць у 

варіанті 

1 Методика викладання біології та здоров’я людини у 

закладах середньої освіти 
4 

2 Теорія еволюції 4 

3 Методологія позакласної роботи з біології 4 

4 Основи антропології, біології та генетики людини 4 

5 Фізіологія та біохімія рослин 4 

 Усього: 20 
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Оцінка за відповідь на кожне питання варіанту ФВВ  може набувати одного з двох значень:  

максимального значення  5 балів  у випадку  вірної відповіді,  

мінімального значення     0 балів  у випадку невірної відповіді. 

 

Розподіл максимальної кількості балів за відповіді на завдання різної форми наведений у таблиці 

№ 

з/п 
Форма завдання 

Максимальна  кількість 

балів, яку можна отримати 

за одне завдання 

Максимальна кількість балів, 

яка може бути набрана за 

весь іспит 

1 
Питання на обрання 

вірної відповіді  
5 20 х 5 = 100 

 

 


