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АНОТАЦІЯ 

до програми навчальної дисципліни “Біологія” 

 

На вивчення навчальної дисципліни “Біологія” виділено 120 годин: 72 

аудиторні (з них: 36 годин - лекційні і 36 годин на лабораторно-практичні заняття) і 

48 годин самостійної роботи. Цю дисципліну студенти-екологи вивчають на 1-му 

курсі, протягом першого семестру. 

Вивчення дисципліни “Біологія” формує у студентів уявлення про живі 

організми як високоорганізовані складні системи, що пов'язані з навколишнім 

середовищем обміном речовин і енергії, дає уявлення про будову організму на 

молекулярному, клітинному, організменному рівнях, про єдність живих організмів і 

навколишнього середовища. 

Курс розділений на чотири блоки змістових модулів. У першому блоці 

"Сутність життя. Походження і еволюція " висвітлюються питання поняття 

"життя", "еволюції", розглядаються основні історичні етапи розвитку біології, 

внесок різних вчених у розвиток біології, предмет і методи біологічних досліджень, 

а також розглядаються основні теорії походження життя та етапи еволюції. У 

другому блоці навчального курсу “Рівні організації живих систем. Біологічне 

різноманіття” розглядаються проблеми класифікації та різноманіття живого світу, 

розглядаються основні рівні організації живих систем від молекулярного до 

біосферного. У третьому блоці навчального курсу "Гомеостаз. Функціонування 

організмів" розглядаються питання регуляції життєвих функцій живого організму, 

зокрема основні принципи нервової і гуморальної регуляції та їх взаємозв’язок, 

типи і рівні адаптації живих організмів, формування імунних реакцій організму та 

розглядаються можливі причини пригнічення імунної системи. 

У четвертому блоці навчального курсу "Охорона біологічних об’єктів" 

подається загальна характеристика основних середовищ існування живих 

організмів, вплив діяльності людини на стан біосфери, сучасні екологічні проблеми 

що стосуються питань збереження біологічного різноманіття. 

На лабораторно-практичних заняттях студенти вивчають основні властивості 

органічних речовин, з яких побудовані живі організми, зокрема, вуглеводів, ліпідів, 

білків, нуклеїнових кислот, особливості складу та будови клітинних органел, 

генетичного апарату клітин різних живих організмів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

           Мета дисципліни: формування у студентів-екологів цілісне уявлення про 

біологічне різноманіття на видовому, ценотичному та екосистемному рівнях.  

Для досягнення поставленої мети виділяються такі завдання курсу: 

сформувати у студентів систему знань щодо проявів життя на всіх рівнях 

організації живого; структурно-генетичних зв’язків між живими організмами та 

компонентами навколишнього середовища; основних, найбільш характерних 

функціонально-організаційних особливостей нижчих і вищих рослин, безхребетних 

і хребетних тварин; місця проживання типових представників різних блоків біоти. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: структуру, компоненти біосфери, теорії походження та еволюцію життя, 

рівні організації живих систем, біологічне різноманіття, поняття гомеостазу. 

вміти: оцінювати складність біологічних процесів і систем; загально - 

екологічний стан регіону за індикаторними організмами. 

Компетентності, якими повинен оволодіти студент: здатність самостійно 

у процесі навчання  виконувати завдання у сфері біології та екології, здатність 

застосувати у практичній діяльності наукове розуміння природи, уміння 

застосовувати науковий метод, формулювати гіпотези, збирати дані, розумно і 

раціонально користуватися ресурсами біосфери, генерувати нові ідеї проектної 

діяльності з використанням знань фундаментальних принципів біологічної науки.  

Форми навчання: лекції, лабораторні, самостійна робота. 

Форми контролю: контрольні роботи, іспит. 

 
 

 

 

Зміст навчальної дисципліни: 

 

БЛОК ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ 1 

Сутність життя. Походження і еволюція. 

Тема 1. Історичний нарис розвитку біології. Структура, предмет і основні методи 

біологічних досліджень. 

Тема 2. Сутність життя. Теорії походження життя. Основні етапи еволюції.        

 Еволюційний розвиток органічного світу. 

 

БЛОК ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ 2 
 

Рівні організації живих систем. Біологічне різноманіття. 

Тема 3. Рівні біологічної організації. Основні критерії живого. Структурна 

складність і упорядкованість організмів. Особливості хімічного складу живих 

організмів. Біологічно важливі речовини. 

Тема 4. Органічні сполуки клітини та їх загальна характеристика. Вуглеводи 

- будова, властивості, функції. Ліпіди - структура, властивості, функції. Білки - рівні 

структурної організації, властивості та функції в організмі. 

Тема 5. Нуклеїнові кислоти - особливості будови, властивості і функції. 

Реплікація ДНК. Біосинтез білків і його етапи. АТФ, її структура та функції в 



організмі. Біологічно активні сполуки. 

Тема 6. Клітина як основна структурно-функціональна одиниця живої 

природи. Клітинна теорія та її значення для розвитку біології. Загальна 

характеристика та функції органел клітини. Клітинні мембрани. Будова і функції 

ядра. 

Тема 7. Життєвий цикл клітини. Мітоз і його фази. Біологічне значення 

мітозу. Мейоз і його фази. Біологічне значення мейозу. 

Тема 8. Принципи відтворення і розвитку різних організмів. Нестатеве і 

вегетативне розмноження, його біологічне значення. Статеве розмноження і його 

форми. Прогенез та гаметогенез. Запліднення і його форми. Партеногенез і 

поліембріонія, їх біологічне значення. 

Тема 9. Етапи індивідуального розвитку організмів. Особливості залежності 

організму від середовища на різних стадіях життєвого циклу. Критичні періоди 

розвитку. 

Тема 10. Постембріональний розвиток. Його типи і етапи у тварин. Ріст і 

його типи. 

БЛОК ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ 3 

Гомеостаз. Функціонування організмів. 

Тема 11. Поняття гомеостазу. Організм як цілісна саморегульована 

біологічна система. Поняття про одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні 

організми. 

Тема 12. Принципи регуляції життєвих функцій. Нервова і гуморальна 

регуляції та їх взаємозв’язок. Адаптація організмів, типи і рівні, генетичні межі. 

Формування імунних реакцій організму. Можливі причини пригнічення імунної 

системи. 

Тема 13. Джерела енергії для організмів. Обмін речовин та перетворення 

енергії в організмі. Пластичний та енергетичний обміни. Фотосинтез - основні 

реакції його світлової і темнової  фаз. 

Тема 14. Різноманіття організмів. Основні властивості еукаріотів та 

прокаріотів. Особливості будови і процесів життєдіяльності неклітинних форм 

життя – вірусів. 

БЛОК ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ 4 

Охорона біологічних об’єктів 

Тема 15. Єдність організму і навколишнього середовища. Характеристика 

основних середовищ існування. Екологічні фактори і їх класифікація. Біосфера і її 

межі. Жива речовина біосфери. Колообіг речовин у біосфері як необхідна умова їх 

існування. 

Тема 16. Діяльність людини і стан біосфери. Сучасні екологічні проблеми. 

Охорона рослинного світу. Охорона тваринного світу. Збереження біологічного 

різноманіття. 

 

 



2. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви .розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

У
сь

о
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 у тому числі 

л п л
аб

 

ср 

1 2 3 4 6 7 

Блок змістових модулів 1. 

 Сутність життя. Походження і еволюція. 

Тема 1. Історичний нарис розвитку біології. 

Структура, предмет і основні методи 

біологічних досліджень. 

 

4 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

Тема 2. Сутність життя. Теорії походження 

життя. Основні етапи еволюції. Еволюційний 

розвиток органічного світу. 

 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

Разом Блок змістових модулів 1. 10 4  4 4 

Блок змістових модулів 2. 

Рівні організації живих систем. Біологічне різноманіття. 

Тема 3. Рівні біологічної організації. Основні 

критерії живого. Структурна складність і 

упорядкованість організмів. Особливості 

хімічного складу живих організмів. Біологічно 

важливі речовини. 

 

3 

 

2 

  

2 

 

2 

Тема 4. Органічні сполуки клітини та їх 

загальна характеристика. Вуглеводи - будова, 

властивості, функції. Ліпіди - структура, 

властивості, функції. Білки - рівні структурної 

організації, властивості та функції в організмі. 

 

5 

 

2 

  

2 

 

4 

Тема 5. Нуклеїнові кислоти - особливості 

будови, властивості і функції. Реплікація ДНК. 

Біосинтез білків і його етапи. АТФ, її 

структура та функції в організмі. Біологічно 

активні сполуки. 

 
6 

 
2 

  
2 

 
2 

Тема 6. Клітина як основна структурно-

функціональна одиниця живої природи. 

Клітинна теорія та її значення для розвитку 

біології. Загальна характеристика та функції 

органел клітини. Клітинні мембрани. Будова і 

функції ядра. 

 

6 

 

2 

  

2 

 

2 

Тема 7. Життєвий цикл клітини. Мітоз і його 

фази. Біологічне значення мітозу. Мейоз і його 

фази. Біологічне значення мейозу. 

 

6 

 

2 

  

2 

 

2 

Тема 8. Принципи відтворення і розвитку 

різних організмів. Нестатеве і вегетативне 

розмноження, його біологічне значення. 

Статеве розмноження і його форми. Прогенез 

та гаметогенез. Запліднення і його форми. 

Партеногенез і поліембріонія, їх біологічне 

значення. 

 

6 

 

2 

  

2 

 

2 



Тема 9. Етапи індивідуального розвитку 

організмів. Особливості залежності організму 

від середовища на різних стадіях життєвого 

циклу. Критичні періоди розвитку. 

 

4 

 

2 

  

2 

 

4 

Тема 10. Постембріональний розвиток. Його 

типи і етапи у тварин. Ріст і його типи. 

4 2  2 2 

Разом: блок змістових модулів 2.  49 16  16 16 

Блок змістових модулів 3. 

Гомеостаз. Функціонування організмів. 

Тема 11. Поняття гомеостазу. Організм як 

цілісна саморегульована біологічна система. 

Поняття про одноклітинні, колоніальні та 

багатоклітинні організми. 

 

6 

 

2 

  

2 

 

2 

Тема 12. Принципи регуляції життєвих 

функцій. Нервова і гуморальна регуляції та їх 

взаємозв’язок. Адаптація організмів, типи і 

рівні, генетичні межі. Формування імунних 

реакцій організму. Можливі причини 

пригнічення імунної системи. 

 

6 

 

4 

  

2 

 

2 

Тема 13. Джерела енергії для організмів. 

Обмін речовин та перетворення енергії в 

організмі. Пластичний та енергетичний 

обміни. Фотосинтез - основні реакції його 

світлової і темнової фаз. 

 

8 

 

4 

  

2 

 

4 

Тема 14. Різноманіття організмів. Основні 

властивості еукаріотів та прокаріотів. 

Особливості будови і процесів життєдіяльності 

неклітинних форм життя – вірусів. 

 
3 

 

 
2 

 

  
2 

 
2 

 

Разом: блок змістових модулів 3. 23 12  12 10 

Блок змістових модулів 4. 

Охорона біологічних об’єктів 

Тема 15. Єдність організму і навколишнього 

середовища. Характеристика основних 

середовищ існування. Екологічні фактори і їх 

класифікація. Біосфера і її межі. Жива речовина 

біосфери. Колообіг речовин у біосфері як 

необхідна умова їх існування. 

 

5 
 

 

2 
 

  

2 
 

 

4 
 

Тема 16. Діяльність людини і стан біосфери. 

Сучасні екологічні проблеми. Охорона 

рослинного світу. Охорона тваринного світу. 

Збереження біологічного різноманіття. 

 

3 

 

 

2 

 

  

2 

 

4 

Разом: блок змістових модулів 4. 8 4  4 8 

Усього годин 120 36  36 48 
 

 

 

 

Теми лекційних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми К-сть  
годин 

1.  Історичний нарис розвитку біології. Структура, предмет і основні 2 



методи біологічних досліджень. 

2.  Сутність життя. Теорії походження життя. Основні етапи еволюції.        

Еволюційний розвиток органічного світу. 

2 

3.  Рівні біологічної організації. Основні критерії живого. Структурна 

складність і упорядкованість організмів. Особливості хімічного складу 

живих організмів. Біологічно важливі речовини. 

2 

4.  Органічні сполуки клітини та їх загальна характеристика. Вуглеводи - 

будова, властивості, функції. Ліпіди - структура, властивості, функції. 

Білки - рівні структурної організації, властивості та функції в організмі. 

2 

5.  Нуклеїнові кислоти - особливості будови, властивості і функції. Реплікація 

ДНК. Біосинтез білків і його етапи. АТФ, її структура та функції в 

організмі. Біологічно активні сполуки. 

2 

6.   Клітина як основна структурно-функціональна одиниця живої природи. 

Клітинна теорія та її значення для розвитку біології. Загальна 

характеристика та функції органел клітини. Клітинні мембрани. Будова і 

функції ядра. 

2  

7.  Життєвий цикл клітини. Мітоз і його фази.-Біологічне значення мітозу. 

Мейоз і його фази. Біологічне значення мейозу. 

2 

8.  Принципи відтворення і розвитку різних організмів. Нестатеве і 

вегетативне розмноження, його біологічне значення. Статеве розмноження 

і його форми. Прогенез та гаметогенез. Запліднення і його форми. 

Партеногенез і поліембріонія, їх біологічне значення. 

2 

9. Етапи індивідуального розвитку організмів. Особливості залежності 

організму від середовища на різних стадіях життєвого циклу. Критичні 

періоди розвитку. 

2 

10.  Постембріональний розвиток. Його типи і етапи у тварин. Ріст і його типи. 2 

11. Поняття гомеостазу. Організм як цілісна саморегульована біологічна 

система. Поняття про одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні 

організми. 

2 

12.  Принципи регуляції життєвих функцій. Нервова і гуморальна регуляції та 

їх взаємозв’язок. Адаптація організмів, типи і рівні, генетичні межі. 

2 

13. Формування імунних реакцій організму. Можливі причини пригнічення 

імунної системи. 

2 

14.  Джерела енергії для організмів. Обмін речовин та перетворення енергії в 

організмі. Пластичний та енергетичний обміни. 

2 

15. Фотосинтез - основні реакції його світлової і темнової фаз. 2 

16. Різноманіття організмів. Основні властивості еукаріотів та прокаріотів. 

Особливості будови і процесів життєдіяльності неклітинних форм 

життя – вірусів. 

2 

17. Єдність організму і навколишнього середовища. Характеристика 

основних середовищ існування. Екологічні фактори і їх класифікація. 

Біосфера і її межі. Жива речовина біосфери. Колообіг речовин у 

біосфері як необхідна умова їх існування. 

2 

18. Діяльність людини і стан біосфери. Сучасні екологічні проблеми. 

Охорона рослинного світу. Охорона тваринного світу. Збереження 

біологічного різноманіття. 

2 

РАЗОМ 36 
 

 



 

Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-сть 

годин 

1 
Інструктаж з техніки безпеки. Вивчення будови і правил користування 

мікроскопом. 
2 

2 Рівні організації живого. Методика виготовлення тимчасових препаратів. 2 

3 Хімічний склад живих організмів. Властивості вуглеводів. 2 

4 

Визначення біомолекул в клітинах різного походження. Якісні реакції 

визначення білків. 2 

5 Фізико-хімічні властивості білків.  2 

6 Властивості ліпідів.  2 

7 Дослідження складу ліпідів. 2 

8 Клітинні мембрани. Транспорт речовин через плазматичну мембрану. 2 

9 Будова прокаріотичної та еукаріотичної клітини. 2 

10 Будова рослинної і тваринної клітини. 2 

11 Життєвий цикл клітини. Мітоз. Будова хромосом. 2 

12 Мейоз. Гаметогенез. 2 

13 Утворення, будова та хімічний склад пташиного яйця. 2 

14 Захисні механізми клітин: ферментативне розщеплення перекису водню. 2 

15 Визначення смоктальної сили по зміні довжини смужок рослинної тканини. 2 

16 Визначення стійкості рослин до високих температур. 2 

17 Визначення інтенсивності дихання пророслого насіння в закритій посудині.  2 

18 Підсумкове заняття. 2 

РАЗОМ 36 

 

 

 

Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

1 Внесок українських вчених у розвиток біології. 2 

2 Теорія панспермії. 2 

3 Хімічний склад клітини. Біологічна роль неорганічних речовин у 

забезпеченні функціонування клітини.  

2 

4 Роль хлоропластів у житті рослинної клітини. Взаємоперетворення 

пластид. 

4 

5 Роль біологічно активних речовин у регуляції метаболічних процесів. 

Практичне використання гормонів та фітонцидів. Хвороби людини, які 

зумовлені порушенням гормонального обміну. 

4 

6 Віруси – неклітинна форма життя. 4 

7 Хемосинтез - життя в аеробних і анаеробних умовах. 4 

8 Формування адаптації на молекулярному та клітинному рівнях. 2 

9 Порівняльна характеристика вуглеводневого та ліпідного енергетичного 

обмінів. 

2 



10 Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Раціональне харчування. 2 

11 Молекулярні основи спадковості. 4 

12 Теорії імунітету. Типи імунітету. 2 

13 Особливості ембріонального періоду у ссавців. 4 

14 Особливості процесу регенерації організму людини. 2 

15 Онкогенні фактори та онкологічні захворювання. 4 

16 Екологічні проблеми XXI століття. Демографічний вибух, його причини і 
наслідки. 

4 

РАЗОМ 48 

 

3. Питання, які винесено на іспит. 

1. Історичний нарис розвитку біології.  

2. Структура, предмет і основні методи біологічних досліджень. 

3. Сутність життя.  

4. Теорії походження життя.  

5. Рівні біологічної організації.  

6. Основні критерії живого. Структурна складність і упорядкованість організмів.  

7. Особливості хімічного складу живих організмів.  

8. Біологічно важливі речовини. 

9. Органічні сполуки клітини та їх загальна характеристика.  

10. Вуглеводи - будова, властивості, функції.  

11. Ліпіди - структура, властивості, функції.  

12. Білки - рівні структурної організації, властивості та функції в організмі. 

13. Нуклеїнові кислоти - особливості будови, властивості і функції.  

14. Реплікація ДНК.  

15. Біосинтез білків і його етапи.  

16. Біологічно активні сполуки. 

17. Клітина як основна структурно-функціональна одиниця живої природи. 

Клітинна теорія та її значення для розвитку біології.  

18. Загальна характеристика та функції органел клітини.  

19. Клітинні мембрани.  

20. Будова і функції ядра. 

21. Життєвий цикл клітини.  

22. Мітоз і його фази. Біологічне значення мітозу.  

23. Мейоз і його фази. Біологічне значення мейозу. 

24. Принципи відтворення і розвитку різних організмів. Нестатеве і вегетативне 

розмноження, його біологічне значення.  

25. Статеве розмноження і його форми.  

26. Прогенез та гаметогенез.  

27. Запліднення і його форми.  

28. Партеногенез і поліембріонія, їх біологічне значення. 

29. Етапи індивідуального розвитку організмів. Особливості залежності організму 

від середовища на різних стадіях життєвого циклу. Критичні періоди розвитку. 

30. Постембріональний розвиток. Його типи і етапи у тварин.  

31. Ріст і його типи. 

32. Поняття гомеостазу.  

33. Організм як цілісна саморегульована біологічна система.  



34. Поняття про одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми. 

35. Принципи регуляції життєвих функцій. Нервова і гуморальна регуляції та їх 

взаємозв’язок.  

36. Адаптація організмів. 

37. Формування імунних реакцій організму. Можливі причини пригнічення імунної 

системи. 

38. Джерела енергії для організмів.  

39. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі.  

40. Пластичний та енергетичний обміни.  

41. Фотосинтез - основні реакції його світлової і темнової фаз. 

42. Різноманіття організмів. Основні властивості еукаріотів та прокаріотів. 

43.  Особливості будови і процесів життєдіяльності неклітинних форм життя – 

вірусів. 

 
 

4. Методи навчання. 
 

На лекціях застосовуються наступні методи навчання: інформаційно- рецептивний, 

проблемного викладу, на лабораторно-практичних заняттях - репродуктивний та 

дослідницький методи. 

  

5. Методи контролю та розподіл балів, що присвоюються студентам. 

 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення 

лабораторних і практичних занять. Тестовий контроль проводиться на лекційних заняттях 

2 рази протягом семестру. Семестр закінчується здачею іспиту з навчальної дисципліни. 

Під час семестрового контролю враховуються результати здачі лабораторно-практичних 

робіт і контрольного тестування. Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною 

шкалою, по 50 балів за поточну успішність і іспит. 
 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 
 

Тестове оцінювання Семестровий 

контроль  (іспит) 

Сума 

Блок змістових 

модулів 1-2 

Блок змістових 

модулів 3 

Блок змістових 

модулів 4 

 

 

 

50 

 

 

 

100 

6 5 5 

Поточний контроль 

Лабораторна робота 2 бали -34 бали  

Всього – 50 балів 

 

Шкала оцінювання 

 

Оцінка в 

балах 
Визначення 

Національна шкала 

Іспит Залік 

90-100 Відмінно Відмінно 
Зараховано 

81-89 Дуже добре Добре 



71-80 Добре 

61-70 Задовільно 
Задовільно 

51-60 Достатньо 
30-50 Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання Незадовільно 

г 

Не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-29 Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
 

 

6. Методичне забезпечення 
 

1. Робочі навчальні програми. 

2. Монографії. 

3. Оглядові статті у періодичних виданнях. 
 

7. Рекомендована література 

Базова 

1. Вернадський І.В. Вибрані праці. - К.: Наукова думка, 1990. - 235 с. 

2. Жизнь растений. 1974-1980. Т.1-2. 

3. Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Ботаника. 1975. Т.1-2. 

4. Клименко М.О., Бєдункова О.О. Біологія. Лабораторний практикум. Навчальний 

посібник. – Рівне: НУВГП, 2014. – 83с. 

5. Кучерявий В.О. Екологія. Львів: Світ. 2000. - 499 с. 

6. Мазурмович В.М., Коваль В.П. Практикум з зоології безхребетних 1977. 

7. Мотузний В.О. Біологія. Поглиблений курс. Нова програма. Тестові завдання. 

Видання 2-ге. Світ успіху. 2009. 751 ст. 

8. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О. Біологія людини. Підручник. — 2-ге 

вид., перероб. — К.: Генеза, 2004. — 176 с. 

9. Наумов Н.П., Карташов Н.Н. Зоология позвоночных. Т.1-2. 1979. 

10. Савчук М.П. Зоологія безхребетних. 1965. 

11. Савицький І. В. Біологічна хімія. К.: Вища шк.,1986. 486с. 

12. Спирин А.С. Молекулярная биология: структура рибосомы и биосинтез белка. 

М.: Изд.- во Высш. шк., 1986. 352с. 

13. Спирин А.С. Молекулярная биология:структура и биосинтез нуклеиновых 

кислот. - М.: Изд.- во Высш. шк., 1990. 352с. 

14. Черник Я.І., Максимів Д.В., Матійців Н.П. та ін. Біологія індивідуального 

розвитку тварин. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 168с. 

 

 



Додаткова 

1. Кузнецов С.Л. Гистология, цитология и змбриология. Медицинское 

информационное агентство, 2007. 600с. 

2. Манк М. Биология развития млекопитающих. Методы. М. Мир, 1990. 191с. 

3. Молекулярная биология: Структура и биосинтез нуклеиновьіх кислот /В.И.Агол, 

А.А.Богданов, В.А.Гвоздев и др.: Под ред. А.С.Спирина. - М.: Высш.шк., 1990. - 

352 с. 

4. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая середа и человек. - М.: Высшая 

школа, 1986. - С. 50-157. 

5. Нікберг 1.1., Сергета І.В., Цимбалюк Л.І. Гігієна з основами екології. Підручник. 

— К.: Здоров’я, 2001. — 504 с. 

6. Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія.- Біла Церква: 

Білоцерк. держ. аграр. ун-т, 2005.- 256с. 

7. Одум Ю. Основи зкологии. - М.: Мир, 1975. - 736 с. 

8. Основи экологии и зкологическая безопасность/ под ред В.В. Шкарина, И.Ф. 

Колпащиковой. - Нижний Новгород, 1998. - 167 с. 

9. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Цитологія, гістологія та ембріологія. Атлас 

для самостійної роботи студентів.- Краматорськ: Вид-во ДГМА, 2010.- 108с. 

 

 
Інформаційні ресурси 

 

1. http://pidruchnyk.com.ua/459-bologya-balan-verves-11-klas.html 

2. https://www.livescience.com/news https://www.livescience.com/news 
 

      

http://pidruchnyk.com.ua/459-bologya-balan-verves-11-klas.html
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