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Силабус курсу «Біологія» 2020-2021 

навчального року 
 

Назва курсу Біологія 

Адреса викладання 
курсу 

 вул. Тарнавського, 107, 79017 Львів 

 

Циклова 

комісія, за якою 

закріплена 
дисципліна 

Циклова комісія з професійно-орієнтовних дисциплін 

спеціальності Екологія 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

101 Екологія, 10 Природничі науки 

Викладачі курсу  Стельмащук Соломія Яремівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

solomiya.stelmashchuk@lnu.edu.ua  

solostel@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу (вул. Генерала 

Тарнавського, 107, ауд.425) 

Також проводяться он-лайн консультації у системі Moodle. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача. 

Сторінка курсу http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=741 

Інформація про курс 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. 

mailto:solomiya.stelmashchuk@lnu.edu.ua


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. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Біологія» є обов’язковою дисципліною з циклу  

професійної та практичної підготовки фахового молодшого 

бакалавра спеціальності 101 Екологія, яка викладається на 1-му 

курсі (1- й семестр) в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно- 

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою і завданням навчальної дисципліни є формування 

комплексу знань і компетентностей про сучасні напрями розвитку 

екології, основні тенденції техногенних змін у довкіллі, принципи 

екологічного прогнозування та моделювання стану довкілля, 

основи управління екологічними ризиками та їхнє прогнозування, 

сучасні технології у сфері санації та відновлення екологічного 

стану компонентів навколишнього середовища; механізми впливу 

екологічних   чинників   на   біоту,   розповсюдження   у   довкіллі 

мутагенів і канцерогенів та особливості їхнього впливу на 

організм, молекулярні механізми адаптації та відповіді організму 

на стресові чинники довкілля. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна 

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 

 

Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу 72 год. аудиторних (з них: 36 годин - лекційні і 36 годин 

лабораторно-практичні заняття) і 48 годин самостійної роботи. 

Очікувані 
результати навчання 

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:  

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


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. 

Ключові слова Біологія, критерії живого, клітина, органічні сполуки клітини, 

біологічні мембрани, обмін речовин, енергетичний обмін, 

самовідтворення, фотосинтез, біосинтез. 

Формат курсу Очний. 

Проведення лекцій і лабораторних робіт, додаткових консультацій 

для кращого розуміння тем. 

Теми Подано у таблиці. 

Підсумковий 
контроль, форма 

Іспит у кінці семестру 
комбінований 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, 

отриманих в результаті вивчення природничих дисциплін та 

набуття компетенцій після вивчення шкільної програми, або 

потребують базових знань з біологічних дисциплін, достатніх для 

сприйняття категоріального апарату, розуміння сучасних      

проблем   біології. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, лабораторні роботи (форми – робота в 

команді, спільні висновки), дискусія. 

Робота в системі Moodle, побудова електронного навчання як 

простору прояву пізнавальних ініціатив. 

Необхідне 

обладнання 

Персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми, 
проектор, прилади та обладнання біологічної лабораторії. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на 

поточному тестуванні (захист лабораторних робіт), контрольних 

тестах та іспиті. Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• лабораторні роботи – 34 бали; 

• контрольні тестування – 16 балів 
• іспит: 50 % семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

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. 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу на сайті: 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=741 
 

 

 

 



Схема курсу 
 

Блок змістових модулів 1. Сутність життя. Походження і еволюція. 

1 
Історичний нарис розвитку біології. 

Структура, предмет і основні методи 

біологічних досліджень. 

Лекції – 2 год, лабораторні 

роботи  - 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 

тиждень 

2 
Сутність життя. Теорії походження життя. 

Основні етапи еволюції. Еволюційний 

розвиток органічного світу. 

Лекції – 2 год, лабораторні 

роботи  - 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 
тиждень 

Блок змістових модулів 2. Рівні організації живих систем. Біологічне різноманіття. 

3 
Рівні біологічної організації. Основні 
критерії живого. Структурна складність і 
упорядкованість організмів. Особливості 
хімічного складу живих організмів. 
Біологічно важливі речовини. 

Лекції – 2 год, лабораторні 

роботи  - 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 
тиждень 

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. 

Лекції – 2 год, лабораторні 

роботи  - 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 
тиждень 

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. 

Лекції – 2 год, лабораторні 

роботи  - 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 
тиждень 

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. 

Лекції – 2 год, лабораторні 

роботи  - 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 
тиждень 

 

7 

Життєвий цикл клітини. Мітоз і його 
фази. Біологічне значення мітозу. Мейоз і 
його фази. Біологічне значення мейозу. 

Лекції – 2 год, лабораторні 

роботи  - 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 
тиждень 

 

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. 

Лекції – 2 год, лабораторні 

роботи  - 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 
тиждень 

9 
Етапи індивідуального розвитку 

організмів. Особливості залежності 

організму від середовища на різних 

стадіях життєвого циклу. Критичні 

періоди розвитку. 

Лекції – 2 год, лабораторні 

роботи  - 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 
тиждень 

10 
Постембріональний розвиток. Його типи і 

етапи у тварин. Ріст і його типи. 

Лекції – 2 год, лабораторні 

роботи  - 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 
тиждень 

Блок змістових модулів 3. Гомеостаз. Функціонування організмів. 

11 
Поняття гомеостазу. Організм як цілісна 

саморегульована біологічна система. 

Поняття про одноклітинні, колоніальні та 

Лекції – 2 год, лабораторні 

роботи  - 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 
тиждень 



багатоклітинні організми.. 

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. 

Лекції – 2 год, лабораторні 

роботи  - 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

2 
тижні 

13 
Джерела енергії для організмів. Обмін 

речовин та перетворення енергії в 

організмі. Пластичний та енергетичний 

обміни. Фотосинтез - основні реакції його 

світлової і темнової фаз. 

Лекції – 2 год, лабораторні 

роботи  - 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

2 
тижні 

14 
Різноманіття організмів. Основні 

властивості еукаріотів та прокаріотів. 

Особливості будови і процесів 

життєдіяльності неклітинних форм життя 

– вірусів. 

Лекції – 2 год, лабораторні 

роботи  - 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 
тиждень 

Блок змістових модулів 4. Охорона біологічних об’єктів 

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. 

Лекції – 2 год, лабораторні 

роботи  - 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 
тиждень 

16 
Діяльність людини і стан біосфери. 

Сучасні екологічні проблеми. Охорона 

рослинного світу. Охорона тваринного 

світу. Збереження біологічного 

різноманіття. 

Лекції – 2 год, лабораторні 

роботи  - 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 
тиждень 

 


