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Пояснювальна записка 

 

Державний екзамен з біології передбачає перевірку загальнотеоретичної 

підготовки випускників з таких дисциплін: «Флори вищих водних рослин», 

«Медичної генетики», «Алелопатії», «Основ етології», «Орнітології» та 

«Методики викладання біології у вищих навчальних закладах». 

Основними завданнями підготовки викладачів біології «магістрів» є 

формування широкого біологічного світогляду, вміння критично осмислювати і 

орієнтуватися в потоці наукової інформації. Основною метою успішного 

виконання цього завдання має бути систематичне формування у студентів 

загальнотеоретичних позицій протягом всього періоду навчання у ВНЗ. 

Метою викладання навчальних дисциплін є надання студентам системи 

професійних знань, необхідних для здійснення біологічної освіти у ВНЗ; 

підготовка фахівців до викладацької діяльності, формування у студентів вмінь 

та навичок творчого застосування знань психолого-педагогічних та біологічних 

наук в практиці викладання, виховання у студентів прагнення до професійного 

самовдосконалення та розвитку інтелектуальних, організаційних, методичних,  

комунікативних компетенцій.  

Відповідно до цього, укладачі визначили за доцільне включити до 

державного екзамену з біології основні теоретичні питання зі зазначених 

дисциплін.  

Студент-випускник під час державного екзамену повинен показати:  

глибоке розуміння теоретичних основ навчальних дисциплін; 

вміння поєднувати загальні і спеціальні біологічні процеси, аналізувати  

фактичний матеріал з того чи іншого питання; 

вільне володіння науковою термінологією; 

знання таксономічних одиниць всіх царств біоти та фактичного 

матеріалу; 

здатність використовувати набуті знання у своїй професійній та 

суспільній діяльності. 

Державний екзамен є продовженням навчально-виховного процесу, 

складовою частиною завершального етапу підготовки магістра. 

Комплексний державний екзамен з біології складається в усній формі. 

 



Критерії оцінювання 

знань і вмінь випускників 

 

Високий 

(творчий) 

випускник ґрунтовно, повно та послідовно викладає 

навчально-науковий матеріал, володіє методами 

дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в 

матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з 

теоретичними гіпотезами і концепціями, логічно і 

послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть 

питання, застосовує теоретичні знання для аналізу 

біологічних та педагогічних явищ, розкриваючи питання 

методичного характеру, ілюструє приклади з власного 

педагогічного досвіду. 

Достатній 

(конструктивно- 

варіативний) 

випускник виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з біологічних дисциплін та методики викладання 

біології, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у 

відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу 

матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. 

Випускник уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 

матеріал, робить власні висновки, виявляє частково 

евристичний інтерес. 

Середній 

(репродуктивний) 

випускник  виявляє знання і розуміння основних положень 

з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у 

викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 

засвоєння теорії з біологічних дисциплін та методики 

викладання біології; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; 

допускає помилки в мовленнєвому оформленні. Випускник 

частково розкриває питання при допомозі викладача.  

Низький 

(рецептивно-

продуктивний 

випускник виявляє поверхові знання навчальної програми; 

не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; 

допускає порушення норми літературної мови. 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

   

Сума 

балів за 

100-

бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЕСТS 

Значення 

оцінки ЕСТS 
Критерії оцінювання 

Рівень компе-

тентості 

Оцінка за 

національною  

шкалою 

екзамен 

90-100 A відмінно 

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати 

знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття 
рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні обдарування і нахили 

Високий (творчий) 
відмінно 

 

82-89 B дуже добре 
Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на 
практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна Достатній 

(конструктивно- 
варіативний) 

добре 

75-81 C добре 

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію 

під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед 

яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок 

69-74 D задовільно 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 
знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих 
Середній 

(репродуктивний) 
задовільно 

60-68 E достатньо 
Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, 

значну частину його відтворює на репродуктивному рівні 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 
повторного 

складання 

семестрового 
контролю 

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального матеріалу 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільно 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і 

відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів  



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Флора вищих водних рослин 

 

Поняття про флору. Флора, як сукупність видів рослин. Регіональні 

флори. 

Аналіз парціальних флор. Поняття про «конкретні флори». 

Ботаніко-географічний аналіз флори. Ендеми та релікти. 

Кількісна характеристика флор. Багатство флор і його зміни у просторі . 

Плейстофіти: сальвінієві, ряскові. Акваріумні рослини та загрози 

фітоінвазій. 

Аерогідатофіти: лататтєві, рдесникові, водяногоріхові. Охорона видів 

вищої водної флори. 

Еугідатофіти: жабурникові, куширові, пухирникові. Особливості 

гербаризації видів вищої водної флори. 

Гелофіти: частухові, осокові, їжачоголівкові. Гідрофільні родини. 

Визначення видів вищої водної флори. 

 

Медична генетика 

 

Предмет і завдання медичної генетики. Основні етапи історії медичної 

генетики. Геном людини. Каріотип людини. Генетичні карти хромосом людини. 

Фенотипічний ефект генних мутацій. Генетичний і клінічний 

поліморфізм моногенних захворювань. Захисні механізми, що знижують 

частоту мутацій у людини. Неменделівське успадкування в людини. 

Запис нормального і зміненого каріотипу людини. Геномний імпринтинг. 

Статевий хроматин (тільця Барра). Уніпарентна диплоїдія, уніпарентна дисомія 

та ізодисомія. Експансії тринуклеотидних повторів. Гонадний мозаїцизм. 

Мітохондріальне успадкування. 

Класифікація і загальна характеристика спадкових хвороб. 

Синдромологічний діагнозу клінічній генетиці. Загальні принципи клінічної 

діагностики спадкових хвороб. Особливості збору анамнезу. 

Вроджені вади розвитку і мікроаномалії розвитку як ознаки 

дизморфогенезу. Опис фенотипу хворого зі спадковою патологією. Основні 

мікроаномалії і вади розвитку. Симптоми спадкової і вродженої патології в 

різні вікові періоди. 

Значення клініко-генеалогічного методу. Принципи побудови родоводу. 

Збір генеалогічного анамнезу. Правила побудови родоводу. Генеалогічний 

аналізі розрахунок генетичного ризику. Характеристика родоводів із різними 

типами успадкування. Автосомно-домінантний типу спадкування. Автосомно-

рецесивний типу спадкування. Успадкування, зчеплене зі статтю. Родоводи при 

мітохондріальному успадкуванні. 

Хромосомні хвороби. Історія цитогенетики людини. Значення 

хромосомних і геномних мутацій в онтогенезі. Класифікація хромосомних 

хвороб. Патогенез хромосомних хвороб. Загальні симптоми хромосомних 



хвороб. Клініко-цитогенетична характеристика найпоширеніших хромосомних 

хвороб і синдромів. Поняття про мікроцитогенетичні синдроми. Діагностика 

хромосомних хвороб. Пренатальна діагностика хромосомних хвороб. 

Принципи медико-генетичного консультування. 

Моногенні хвороби. Етіологія моногенних хвороб. Генетична 

гетерогенність моногенних захворювань. Особливості клінічної картини 

моногенних хвороб. Класифікація моногенних хвороб В. Мак-К’юсіка. Частота 

моногенних захворювань у популяції. Клініка і генетика деяких моногенних 

хвороб. Автосомно-домінантні захворювання. Автосомно-рецесивні 

захворювання. 

Зчеплене зі статтю успадкування. Рецесивні зчеплені з Х-хромосомою 

захворювання. Домінантні зчеплені з Х-хромосомою захворювання. 

Успадкування, зчеплене з Y-хромосомою. Мітохондріальні хвороби. 

Діагностика моногенних хвороб. Пренатальна діагностика моногенних хвороб. 

Медико-генетичне консультування. Принципи лікування моногенних 

захворювань. 

Мультифакторіальні захворювання. 

Загальна характеристика і класифікація. Визначення генетичного ризику. 

Генетика деяких поширених мультифакторіальних захворювань. Ішемічна 

хвороба серця. Гіпертонічна хвороба. Тромбофілія. Цукровий діабет. 

Хронічний панкреатит. Бронхіальна астма. Епілепсія. Шизофренія. Схильність 

до інфекційних захворювань. 

Визначення генетичної схильності. Екогенетика. Предмет екогенетики. 

Приклади екогенетичних патологічних реакцій. Недостатність 1-

антитрипсину. Поліморфізм ферменту параоксанази. Екогенетичні патологічні 

реакції у носіїв генів цистинозу і анемії Фанконі. Поліморфізм генів 

метаболізму канцерогенів. Екогенетичні реакції на продукти харчування. 

Фармакогенетика. Що таке фармакогенетика? Фази біотрансформації. 

Приклади фармакогенетичних реакцій. Гемоліз еритроцитів, пов’язаний з 

недостатністю ферментуглюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г6ФДГ, G6PD) в 

еритроцитах. Підвищена чутливість до дитиліну. Злоякісна гіпертермія. Зміна 

реакцій на лікарські препарати у хворих із спадковими захворюваннями. 

Основи онкогенетики. Генетика і онкологічні захворювання. Регуляція 

мітотичного циклу. Загальна характеристика генів, відповідальних за розвиток 

пухлини. Мішені дії генів, які беруть участь у канцерогенезі. Вірусні онкогени. 

Протоонкогени. Супресори пухлинного росту. Гени-мутатори. Канцерогенні 

фактори. Можливість молекулярно-генетичної діагностики пухлин. 

Вроджені вади розвитку. Вроджені вади розвитку: загальні поняття, 

популяційна частота і питома вага в структурі захворюваності і смертності. 

Класифікація вроджених вад розвитку. Сімейства генів, відповідальних за 

спадкові вади розвитку. Генетика розвитку. Вади розвитку, пов’язані з дією 

тератогенних факторів. Поняття про «великий» і «малий»(системний) 

тератогенез. Принципи пренатальної діагностики вроджених вад розвитку. 

Медико-генетичне консультування при вадах розвитку. 



Синдромологічний аналіз. Використання комп’ютерних діагностичних 

програм і баз даних. Цитогенетичні методи. Показання до цитогенетичної 

діагностики. Метод каріотипування. Молекулярно-цитогенетичні методи. 

Ефективність цитогенетичних методів. Визначення статевого хроматину. 

Молекулярно-генетичні методи (методиДНК-діагностики). Показання до ДНК-

діагностики. Вихідний матеріал для проведення ДНК-діагностики. Етапи ДНК-

діагностики з використанням полімеразної ланцюгової реакції. Модифікації 

ПЛР. Інші методи ДНК-діагностики. Використання рестрикцій них 

ендонуклеаз. Електрофорез фрагментів ДНК. 

Використання рестрикцій них ендонуклеаз. Електрофорез фрагментів 

ДНК. Блот-гібридизація за Саузерном. Секвенування ДНК. Прямі і непрямі 

методи ДНК-діагностики. ДНК-чіпи. Використання молекулярно-генетичних 

методів у судовій медицині для ідентифікації особи і встановлення 

споріднення. Метод дерматогліфіки. Біохімічні методи. 

Медичні і соціальні аспекти спадкової і вродженої патології в популяціях 

людини. Види профілактики спадкової патології. Генетичний моніторинг 

популяції. Медико-генетичне консультування. Поняття про медико-генетичне 

консультування. Організація медико-генетичної допомоги населенню України. 

Завдання і етапи медико-генетичного консультування. 

Преконцепційна профілактика спадкових захворювань і вроджених вад 

розвитку. Пренатальна діагностика спадкових захворювань і вроджених вад 

розвитку. Класифікація методів пренатальної діагностики. Неінвазивні методи. 

Сироваткові маркери матері. Ультразвукове сканування. Комплексна програма 

пренатальної діагностики вроджених вад розвитку і хромосомних синдромів. 

Пренатальний скринінг. Інвазивні методи. Використання клітин плода, 

циркулюючих у крові матері, для пренатальної діагностики спадкових хвороб. 

Методи діагностики спадкової патології в системі сучасних репродуктивних 

технологій. Доімплантаційна (преімплантаційна) діагностика. Генетичні 

дослідження донорів сперми, яка використовується для штучного запліднення. 

Елімінація ембріонів і плодів із спадковою патологією й вродженими вадами 

розвитку. Пренатальне лікування деяких спадкових захворювань і вад розвитку. 

Масовий скринінг новонароджених. 

Виявлення гетерозиготних носіїв рецесивних мутантних генів як метод 

первинної профілактики. Визначення генів спадкових захворювань, що пізно 

виявляються, генів схильності до мультифакторіальних захворювань і 

профілактика цієї патології у носіїв генів. Генетичний паспорт. Етичні, 

моральні і правові проблеми в медичній генетиці. 

 

Алелопатія 

 

Алелопатія і предмет її вивчення. Місце алелопатії в системі наук. Зв'язок 

алелопатії з іншими науками. Поняття і терміни алелопатії. Історія розвитку 

алелопатії. Сучасні наукові центри з вивчення алелопатії. 

Алелопатія як природне явище. Уявлення про алелопатію як форму 

прямих міжвидових взаємовідносин рослин (праці Г. Грюммера, С.І. 



Чернобрівенко, А.М. Гродзинського, М.В. Колесніченко та ін.). Уявлення про 

алелопатію як фактор екологічного середовища (схема алелопатичного поля 

Б.А. Бикова і схема алелопатичного фактора Н.М. Матвєєва). 

Методи вивчення алелопатії. Методи вивчення потенційної 

алелопатичної активності рослин: отримання і випробування в лабораторних і 

польових умовах газоподібних і водорозчинних прижиттєвих виділень рослин. 

Методи вивчення хімічного складу рослинних виділень. Метод біотестів і 

фітометрів. Метод мічених атомів в алелопатії. 

Алелопатична активність рослин. Загальні відомості про видільну 

функцію рослин. Виділення плодів і насіння. Кореневі виділення і їх роль в 

алелопатії. Виділення листків та інших надземних органів. Виділення квіток. 

Міазміни і сапроліни. Потенційна алелопатична активність рослин на прикладі 

деревних і чагарникових рослин в степовій зоні. Реальна алелопатична 

активність рослин (на прикладі робіт Н.М. Матвєєва) . Вплив різних умов 

вирощування на алелопатичну активність рослин (на прикладі робіт Т.М. 

Біляновскої, С.Г. Прокушкіна, П. Мартіна, І.І. Гуннара та ін., А. Ровіри, Д. 

Коєппа, П.А. Мороза, Р. Достанової та ін.). Залежність алелопатичної 

активності рослин від ґрунтових умов (Н.М. Матвєєв). 

Алелопатичний режим місця життя рослин. Грунт як акумулятор 

алелопатично-активних речовин у середовищі співіснування. Основні джерела 

алелопатично-активних речовин для формування алелопатичного режиму в 

різних групах співіснування. Напруженість алелопатичного режиму і його 

характеристика на прикладі степових лісів. Роль адсорбуючої здатності ґрунту 

у формуванні алелопатичного режиму. Якісний склад і динаміка алелопатично-

активних речовин у ґрунті рослинних угруповань (за матеріалами А.Л. 

Єфремова, С.Г. Прокушкіна, К.А. Стефанського, П.А. Мороза та ін.). Значення 

ґрунтових мікроорганізмів у формуванні алелопатичного режиму. Значення 

ґрунту в формуванні алелопатичного режиму в степових лісах (за матеріалами 

Н.М. Матвєєва). 

Механізми дії алелопатичного фактора на рослини. Здатність рослин до 

гетеротрофного живлення як передумова алелопатії. Специфічність і 

неспецифічність дії рослинних виділень на рослини як один зі суперечливих 

питань алелопатії. Фізіолого-біохімічний вплив рослинних виділень на рослини 

(пригнічення поділу і розтягування клітин, гальмування процесу поглинання 

біогенних елементів, пригнічення фотосинтезу, регуляція кореневого 

мінерального живлення, вплив на ферментні системи і т. д.). Механізми 

взаємодії рослинних виділень в середовищі (за матеріалами А.М. 

Гродзинського, Т.М. Біляновскії, В.В. Чумакова та ін.) Співвідношення 

конкуренції та алелопатії у рослинних угрупуваннях. 

Алелопатична чутливість рослин. Поняття про алелопатичну 

толерантність (А.М. Гродзинський) і алелопатичну чутливість (Н.М. Матвєєв) 

рослин. Характеристика алелопатичної чутливості рослин за допомогою 

величини "алелопатичного порогу чутливості". Амплітуда реакції рослин по 

відношенню до алелопатичного фактору. Принципи оцінки еколого-ценотичної 

ролі алелопатичного фактору в природних умовах. 



Значення алелопатії у розвитку природних і штучних спільнот. Роль 

алелопатії в агрофітоценозах (за матеріалами С.І. Чернобрівенко, В.П. Іванова, 

П.В.Юрина, Г.Ф. Наумова та ін.) Роль алелопатії в степових співтовариствах (за 

матеріалами А.М. Гродзінського, Е.Л. Райса та ін.). Значення алелопатії у 

розвитку чагарникових і лісових угруповань Північної Америки (за 

матеріалами Муллєра, Мак Ферсона, Чоу і Муллєра, Дел Морала і Муллєра і 

ін.) Роботи І.М. Рахтеєнко і С.Г. Прокушкіна з вивчення ролі алелопатії в лісах 

лісової зони. Роль алелопатії у розвитку степових лісів (за матеріалами Н.М. 

Матвєєва). Сучасні практичні аспекти алелопатії (за працями Е.Л. Райса, Д. 

Гайіча, Г.Ф. Наумова, Г.К. Андросова та ін.) 

 

Основи етології 

 

Етологія – наука про поведінку тварин. Мета і завдання етології, предмет 

і об'єкт вивчення, понятійний апарат. Огляд методів дослідження. Історія 

становлення дисципліни. Взаємозв'язок поведінки і психіки тварин. 

Характеристика основних напрямів, що досліджують поведінку тварин. 

Зоопсихологія як самостійний напрям, що вивчає прояви, закономірності і 

еволюцію психічного віддзеркалення у тварин (Фабрі К.Е., Ладигіна-Котс Н.Н., 

Леонтьев А.Н. та ін.). Порівняльна психологія (Вагнер В.А.). Біхевіорізм – 

напрям американської експериментальної психології (Дж. Уотсон). Концепція 

«стимул-реакція». Фізіологія ВНД (Павлов І.П.). Гештальтпсихология 

(Ветргеймер М., Келлер В., Коффка К.). Етологія (Лоренц К., Тінберген Н.). 

Генетика поведінки. 

Історія розвитку етології. Етологія – наука про поведінку тварин (Лоренц 

К., Тінберген Н.). Механіцизм і антропоморфізм. Методи, принципи і завдання 

вивчення поведінки тварин. Принципи класифікації поведінки. Класифікація 

основних форм поведінки: репродуктивна, індивідуальна і соціальна (по Д. 

Дьюсбері, 1981). Етограмма. Ієрархії у тварин. Територіальні стосунки і 

поведінка. Характеристика основних напрямів, що досліджують поведінку 

тварин. Зоопсихологія як самостійний напрям, що вивчає прояви, 

закономірності і еволюцію психічного віддзеркалення у тварин (Фабрі К.Е., 

Ладигіна-Котс Н.Н., Леонтьев А.Н. та ін.). Порівняльна психологія (Вагнер 

В.А.). Біхевіорізм – напрям американської експериментальної психології (Дж. 

Уотсон). Концепція «стимул-реакція». Фізіологія ВНД (Павлов І.П.). 

Гештальтпсихологія (Ветргеймер М., Келлер В., Коффка К.). Етологія (Лоренц 

К., Тінберген Н.). Генетика поведінки. 

Форми поведінки тварин. Вроджена і набута поведінка. Поняття про 

рефлекси (безумовні і умовні рефлекси) і адаптаційні реакції (генетичні і 

придбані). Інстинктивна поведінка та її структура. Загальна характеристика 

інстинкту Інстинкти – генетичні програми поведінки. Властивості інстинктів. 

Фіксовані комплекси дій (ФКД). Класифікації інстинктів (Симонов П.В., 

Конорський Ю.). Структура інстинктивної поведінки (по К. Лоренцу і В. 

Крегу). Концепція драйву і драйв-рефлексу Ю. Конорського (1970). Потреба як 

основа поведінкового акту (по П.В. Симонову, 1987). Пластичність 



інстинктивної поведінки. Інстинктивна поведінка – основа поведінки виду і 

особини. Реалізація видового досвіду в індивідуальній поведінці. Релізери і 

комплекси фіксованих дій. Структура інстинктивної поведінки Методи 

вивчення інстинктивної поведінки. Пластичність інстинктивної поведінки.  

Основні форми поведінки тварин. Репродуктивна поведінка і статевий 

відбір. Репродуктивна поведінка та шлюбні церемонії. Піклування про 

потомство. 

Індивідуальні форми поведінки. Рухова активність;. живлення та дихання; 

терморегуляція; пошуки притулків; уникнення хижаків; лікування та 

дотримання чистоти тіла; дослідницька поведінка; гра; біологічні ритми.  

Угруповання тварин. Ефект групи. Типи скупчень. Типи співтовариств. 

Організація угруповань ссавців. 

Загальна характеристика процесу навчання. Навчання і вчення. 

Класифікація і характеристика основних видів навчання у тварин. Облігатне 

(неасоціативне) навчання як індивідуальний досвід, необхідний для виживання 

всім представникам виду, незалежно від приватних умов життя особини. Прості 

і складні форми. Імпринтинг, його властивості і значення. Імітація 

(наслідування). 

Факультативне (асоціативне) навчання – всі форми індивідуальної 

адаптації тварини. Навик, методи вивчення, властивості. Форми навику (Смолл 

В., Скиннер Б.): пасивне (класичне) і оперантне (інструментальне). Формування 

навиків. Дресирування. Модифікація інстинктивної поведінки процесами 

навчання як розширення можливостей адаптаційної поведінки. Когнітивні 

форми вчення у тварин. Інсайт і елементарна розсудлива діяльність. Здібності 

до узагальнення, абстрагуванню і символізації. 

Навчення як індивідуально-пристосовна діяльність тварин. Загальна 

характеристика процесу навчення. Навчення і вчення. Класифікація і 

характеристика основних видів навчення у тварин. Облігатне (неасоціативне) 

навчення як індивідуальний досвід, необхідний для виживання всім 

представникам виду, незалежно від приватних умов життя особини. Прості і 

складні форми. Імпринтінг, його властивості і значення. Імітація 

(наслідування). 

Факультативне (асоціативне) навчення – всі форми індивідуальної 

адаптації тварини. Навик, методи вивчення, властивості. Форми навику (Смолл 

В., Скиннер Б.): пасивне (класичне) і оперантне (інструментальне). Формування 

навиків. Дресирування. Модифікація інстинктивної поведінки процесами 

навчення як розширення можливостей адаптаційної поведінки. Когнітивні 

форми вчення у тварин. Інсайт і елементарна розсудлива діяльність. Здібності 

до узагальнення, абстрагуванню і символізації. 

 

Орнітологія 

 

Основні етапи розвитку орнітології. Історія орнітології та видатні 

орнітологи. Розвиток орнітології в Україні, основні установи, організації, 

товариства, журнали та видання.  



Географічне поширення і чисельність птахів. Глобальне поширення 

птахів. Зоогеографія птахів. Характерні представники птахів різних 

зоогеографічних областей. 

Загальна характеристика класу Aves. Загальна характеристика класу. 

Зовнішні форми птахів у зв’язку з пристосуваннями до певних умов життя. 

Різновидність пер. Будова контурного пера. Функції пер. Забарвлення. 

Линяння. Рамфотека та подотека.  

Внутрішня будова. Основні риси будови та функції опорно-рухової 

системи . Особливості будови скелету птахів у зв’язку з їх пристосуванням до 

польоту. Пневматичність кісток. Особливості будови травної системи. Ротова 

порожнина та язик птахів. Слинні залози. Стравохід та воло. Залозистий та 

м’язовий шлунок. Травні залози. Кишечник та клоака. Травна система хижих та 

зерноїдних птахів. Будова дихальної системи. Легені. Повітряні мішки. 

Порожнини кісток. Механізм подвійного дихання. Особливості будови 

кровоносної системи птахів. Особливості крові птахів у порівнянні з такою ж 

інших класів хребетних (плазунів та ссавців). Будова видільної системи птахів. 

Особливості будови ЦНС птахів. Око та зір птахів. Будова вуха, рівновага та 

слух птахів. Дотик у птахів. 

Розмноження та розвиток. Будова статевої системи птахів. Будова яйця 

птахів та його формування у статевих шляхах самиць. Запліднення. Перші 

етапи дробління. Розмноження птахів: до відкладання яєць. Приліт птахів та 

початок шлюбного сезону у птахів. Гніздова територія та її значення. Вибір 

статевого партнера. Пісні та демонстрації птахів. Побудова гнізда та його 

різновидності. Спарювання та відкладання яєць. Розмноження птахів: до 

вильоту пташенят. Кладка птахів: її величина, форма та забарвлення яєць. 

Інкубація яєць. Вилуплення пташенят. Нагніздні та виводкові пташенята. Вихід 

з гнізда та після гніздове життя пташенят. Причини загибелі пташенят в гнізді 

та після виходу з нього. 

Сигналізація і спілкування. 

Міграції птахів як адаптивне явище. Методи вивчення міграцій. Сезонні 

та добові міграції птахів. Весняна та осіння міграції. Кормова міграція. 

Вертикальні міграції. Терміни міграції. Умови міграції. Шляхи міграції. 

Міграційні шляхи птахів на території України. 

Загальна систематика птахів. Ряди: гагароподібні, норці, трубконосі, 

пеліканоподібні, лелекоподібні. Ряди: гусеподібні, куроподібні, соколоподібні. 

Ряди: журавлеподібні, сивкоподібні, мартинові. 

Систематика птахів: негоробцеподібні. Короткий огляд основних рядів 

негоробцеподібних птахів та їх основні представники в Україні. 

Систематика птахів: горобцеподібні. Короткий огляд основних родин ряд 

Горобцеподібні та їх основні представники в Україні 

Практичне значення птахів. Питання охорони птахів та їх вирішення на 

міжнародному, національному та регіональному рівнях. Боннська, Рамсарська, 

Бернська Конвенції та Конвенція збереження біорізноманіття. Міжнародні 

договори щодо охорони птахів. 



Діяльність людини і охорона птахів. Значення птахів в господарській 

діяльності людини. Птахівництво. Птахи як переносники збудників 

захворювання. Авіаційний аспект орнітології. Регуляція чисельності птахів та їх 

приваблювання. 

 

Методика викладання біології у вищих навчальних закладах 

 

Дидактика вищої школи та її становлення. Поняття про дидактику, її 

категорії. Витоки дидактичних ідей. Питання дидактики в працях класиків 

педагогіки. Актуальні питання дидактики XX ст. 

Зміст біологічної освіти у вищій школі. Поняття про зміст освіти і його 

компоненти. Вимоги до визначення змісту освіти у вищій школі. Навчальні 

дисципліни на природничо-географічному факультеті. Державні документи, що 

визначають зміст освіти. 

Принципи викладання біології. Поняття про принципи викладання 

біологічних дисциплін у вищій школі. Характеристика принципів методики 

викладання біології вищої школи.  

Форми організації навчання  студентів. Поняття про форми організації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів з біології  у вищій школі. Лекція –  

провідна форма організації викладання біології у ВНЗ. Семінар як форма 

організації викладання біології у ВНЗ. Інші форми викладання у вищій школі. 

Методи викладання біології у вищій школі. Поняття про методи 

навчання і підходи до їх класифікації. Характеристика методів за джерелами 

придбання знань. 

Методи навчання в залежності від характеру пізнавальної діяльності тих, 

хто навчається. Бінарні методи навчання. Логічний аспект класифікації методів. 

Методи стимулювання і мотивації. Вибір методів навчання. 

Контроль за діяльністю студентів. Поняття про сутність контролю, його 

компоненти. Функції контролю. Педагогічні вимоги до оцінювання навчальних 

досягнень студентів. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з 

біологічних дисциплін. Методи і форми контролю. 

Технологічний підхід при викладанні біології. Історія виникнення 

технологій. Концептуальні положення. Еволюція поняття «педагогічна 

технологія». 

Особистісно орієнтоване навчання біології. Тлумачення особистісно 

орієнтованого навчання в психолого-педагогічній літературі. Методика 

вивчення навчальних можливостей учнів і студентів. Особистісно орієнтовані 

технології при фронтальній навчальній діяльності студентів. 

Інтерактивні підходи до організації навчання. Що таке інтерактивне 

навчання. Система форм навчальної роботи на заняттях як засіб інтерактивного 

навчання студентів. Як поєднати різні форми навчання. 

Індивідуальність викладача біології. Поняття «індивідуальність 

викладача». Концептуальна модель індивідуальності викладача. 

Індивідуальність викладача вищої школи та педагогічні технології. 

 



Рекомендована література 

 

Флора вищих водних рослин 
1. Наумова Л.Г. Экологическая ботаника. Часть І. Структура 

экологической ботаники. Экология видов и популяций: Учебное пособие-

экстерн для магистрантов биологического и экологического направлений. - 

Уфа: Вагант, 2012.- 38с. 

2. Толмачев А.И. Введение в географию растений.- Л.: Изд-во 

Ленингр. Ун-та, 1974.- 244 с. 

3. Чорна Г.А. Рослинність водойм і боліт Лісостепу України/ Г.А. 

Чорна; відп. ред. Д.В. Дубина.- Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013.- 304 с. 

4. Чорна Г.А. Флора водойм і боліт Лісостепу України. Судинні 

рослини.-Київ: Фітосоціоцентр,2006.- 184 с. 

 

Медична генетика 

 

1. Бердышев Г.Д. Генетика человека с основами медицинской 

генетики: Учеб. для студ. биол. спец. ун-тов / Г.Д.Бердышев, И.Ф. Криворучко– 

К.: Вища школа, 1979. – 448 с. 

2. Бочков Н.П. Медицинская генетика /Н.П. Бочков, А.Ф.Захаров, 

В.И. Иванов– М.: Медицина, 1984. – 368 с. 

3. Бужієвська Т.І. Основи медичної генетики / Т.І. Бужієвська – К.: 

Здоров’я, 2001. – 136 с. 

4. Гершензон С.М. Основы современной генетики / Гершензон С.М. – 

К.: Наукова думка, 1983. – 560 с. 

5. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика: Учеб. пособие – 2-

е изд., испр. и доп. /Жимулев И.Ф. – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2003. – 

479 с. 

6. Запорожан В.М. Медична генетика / В.М. Запорожан, Ю.І. Бажора, 

А.В. Шевеленкова [та ін.] – Одеса: Одеський держ. Мед. університет, 2012. – 

260 с. 

7. Тоцький В.М. Генетика: Підручник для студентів біологічних 

спеціальностей університетів. В 2т. / В.М. Тоцький– Одеса: Астропринт, 1998. – 

476 с. 

 

Алелопатія 

 

1. Матвеев Н.М. Аллелопатия как фактор экологической среды. / Н.М. 

Матвеев. – Самара : Кн. изд-во, 1994. 206 с.  

2. Аллелопатия и продуктивность растений. Киев : Наукова думка, 

1990.  

3. Аллелопатическое почвоутомление / А.М. Гродзинский и др. Киев : 

Наукова думка, 1979, - 248 с.   

4. Вопросы лесной биогеоценологии, экологии и охраны природы в 

степной зоне : Межвуз. сб. науч. тр. Куйбышев – Самара, 1976-1991, вып. 1-12.  



5. Вопросы экологии и охраны природы в лесостепной и степной 

зонах: Межвед. сб. Науч. тр. Самара : Самарский университет, 1995, вып. 1 ; 

1996, вып. 2.  

6. Головко Э.А. Микроорганизмы в аллелопатии высших растений. / 

Э.А. Головко. - М., 1985.  

7. Гродзинский А.М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ. / 

А.М. Гродзинський. - Киев, 1965.  

8. Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление : 

Избран. труды. / А.М. Гродзинський. - Киев : Наукова думка, 1991, - 432 с.   

9. Иванов В.П. Растительные выделения и их значение в жизни 

фитоценозов. / В.П. Іванов. - М. : Наука, 1973.   

10. Круговорот аллелопатически активных веществ в біогеоценозах : 

Сб. науч. тр. Киев : Наукова думка, 1992. - 168 с.   

11. Райс Э.Л. Аллелопатия. / Э.Л. Райс. - М. : Мир, - 1978.   

12. Райс Э.Л. Природные средства защиты растений от вредителей. / 

Э.Л. Райс. - М. : Мир, 1986.  

13. Рощина В.Д. Выделительная функция высших растений. / В.Д. 

Рощина, В.В. Рощина. - М., 1989.  

14. Колесниченко М.В. Биохимические взаимодействия древесных 

растений. / М.В. Колесниченко. - М., 1976.  

15. Матвеев Н.М. Практикум по курсу «Основы химического 

взаимодействия растений». / Н.М. Матвеев. - Куйбышев, 1979. - 32 с.   

16. Мороз П.А. Аллелопатия в плодовых садах. / П.А. Мороз. - Киев : 

Наукова думка, 1990, - 208 с.   

17. Экспериментальная аллелопатия / А.М. Гродзинский и др. Киев : 

Наукова думка, 1987. 

 

Основи етології 

 

1. Гороховская Е.А. Этология : рождение научной дисциплины / Е.А. 

Гороховская. – СПб. : Алтейя, 2001. – 224 с. 

2. Зорина З.А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных : 

учебное пособие / З.А. Зорина,  И.И. Полетаева. – Аспект Пресс, 2002. – 320 с. 

3. Корж О.П. Етологія тварин : навч. посіб. /  О.П. Корж. – Суми : 

Університетська книга, 2011. – 236 с.  

4. Марушевський  Г.Б. Етика збалансованого розвитку : монографія / 

Геннадій Борисович Марушевський . – К. : Центр екологічної освіти та 

інформації, 2008. – 440 с. 

5. Тинберген Н. поведение животных / Нико Тинберген; пер. с англ. 

О. Орлова. – М. : Мир, 1995. – 152 с. 

6. Яблоков А.В. Эволюционное учение: ученик / А.В. Яблоков,  А.Г.  

Юсуфов. – М. : Высшая. школа, 1998. – 333 с. 

 

 

 



Орнітологія 
 

1. Адольф Т.А. Руководство к лабораторным занятиям по зоологии 

позвоночных. / Т.А. Адольф, В.Т. Бутьев, А.В. Михеев, В.И. Орлов. - М., 

Просвещение, 1977.  

2. Акимушкин И.И. Мир животных : Беспозвоночные. Ископаемые 

животные. / И.И. Акимушкин. – М. : Мысль, 1991. – 382 с. 

3. Атемасова Т. А., Влащенко А. С., Зиненко А. И., Токарский В. А., 

Шабанов Д. А., Шандиков Г. А. Учебно-полевая практика по зоологии 

позвоночных. — Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2008. — 180 с. 

4. Благосклонов К.Н. Охрана и привлечение птиц. / К.Н. 

Благосклонов. – М. : Просвещение, 1972. – 240 с. 

5. Вервес Ю.Г. Зоологія. Підручник для середньої загальноосвітньої 

школи. / Ю.Г Вервес., П.Г. Балан, В.В. Серебряков. – К. Генеза, 1996. – 293 с. 

6. Воїнственський М.А. Визначник птахів УРСР. / М.А. 

Воїнственський, О. Б. Кістяківський. -  Київ : Рад. школа, 1962. – 371 с. 

7. Догель В.А.  Зоология беспозвоночных. / В.А. Догель. - М. : 

Высшая школа 1981.- 603 с. 

8. Ильичев В.Д. Общая орнитология. / В.Д. Ильичев, Н.Н. 

Карташов, И.А. Шилов – М. : Высш. шк., 1982. – 465 с. 

9. Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по  зоологии 

позвоночных. - М.: Аспект Пресс, 2004 - 383 с. 

10. Коваль М.Ф. Дендрологічні парки як екологічні резервати міської 

фауни // Старовинні парки і проблеми їх збереження. – Тези доп. 2-го 

Міжнародного симпозіуму, присвяченого 200-річчю дендропарку “Софіївка”. / 

М.Ф. Коваль, Л.М. Містрюкова. – Умань, 1996. – с.164. 

11. Кучерявий В.П. Урбоекологія : підручник. / В.П. Кучерявий. – 

Львів : Світ, 2001. – 440 с.  

12. Макдональд Д. (ред). Млекопитающие: Полная иллюстрированная 

энциклопедия. В 2-х кн. Кн. II. Полукопытные, копытные, грызуны, 

зайцеобразные, слоновые прыгунчики, насекомоядные, рукокрылые, 

неполнозубые, сумчатые, однопроходные. — М.: "Омега", 2007. — 504 с.  

13. Макдональд Д. (ред). Млекопитающие: Полная иллюстрированная 

энциклопедия. В 2-х кн. Кн. I. Хищные, морские млекопитающие, приматы, 

тупайи, шерстокрылы. — М.: "Омега", 2007. — 464 с.  

Дзержинский Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных животных. — М.: 

Аспект Пресс, 2005. — 304 с. 

14. Марисова І.В., Талпош В.С. Птахи України. Польовий визначник. / 

І.В. Марисова, В.С. Талпош – Київ : Вища школа, 1984.- 183с. 

15. Огньов С.І. Зоологія. – / С.І. Огньов. -  К. : Радянська школа 1949.- 

367 с. 

16. Червона книга України. Тваринний світ. – Київ : Укр. енциклопедія, 

1994. – 464 с. 

17. Шапкин В.А. и др. Практикум по зоологии беспозвоночных. - М.: 

ACADEMIA , 2003. – 201с. 

https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/atemasova_dr_2008_uchebno-polevaya_praktika_po_zoologii_pozvonochnyh.djvu
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/atemasova_dr_2008_uchebno-polevaya_praktika_po_zoologii_pozvonochnyh.djvu
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/atemasova_dr_2008_uchebno-polevaya_praktika_po_zoologii_pozvonochnyh.djvu
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/kartashev_dr_2004_praktikum_po_zoologii_pozvonochnyh.djvu
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/kartashev_dr_2004_praktikum_po_zoologii_pozvonochnyh.djvu
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/makdonal'd_(red)_2007_mlekopitayuschie_polnaya_illyustrirovannaya_enciklopediya_kn_ii.djvu
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/makdonal'd_(red)_2007_mlekopitayuschie_polnaya_illyustrirovannaya_enciklopediya_kn_ii.djvu
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/.djvu
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/.djvu
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/makdonal'd_(red)_2007_mlekopitayuschie_polnaya_illyustrirovannaya_enciklopediya_kn_ii.djvu
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/makdonal'd_(red)_2007_mlekopitayuschie_polnaya_illyustrirovannaya_enciklopediya_kn_ii.djvu
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/makdonal'd_(red)_2007_mlekopitayuschie_polnaya_illyustrirovannaya_enciklopediya_kn_ii.djvu
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/makdonal'd_(red)_2007_mlekopitayuschie_polnaya_illyustrirovannaya_enciklopediya_kn_i.djvu
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/makdonal'd_(red)_2007_mlekopitayuschie_polnaya_illyustrirovannaya_enciklopediya_kn_i.djvu
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/makdonal'd_(red)_2007_mlekopitayuschie_polnaya_illyustrirovannaya_enciklopediya_kn_i.djvu
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/dzerzhinskiy_2005_sravnitelnaya_anatomiya_pozvonochnyh_zhivotnyh.djvu


18. Щербак Г.Й. Царичкова Д.Б. Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. / 

Г.Й. Щербак, Д.Б. Царичкова, Ю.Г.  Вервес. -  К. : Либідь, 1995. - 125 с. 

 

Методика викладання біології у вищих навчальних закладах 
 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: 

Підручник / А.М. Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – 518 с.  

2. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: Навч.-метод, 

посібник / Л.В. Артемова. – К.: Кондор, 2008. – 272 с.  

3. Вища школа України і Болонський процес: Навч. посібник. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.  

4. Вітвіцька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Метод, посіб. для 

студ. Магістратури / С.С. Вітвіцька. – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 316 с.  

9. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посібник / А.І. 

Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – 486 с. 

10. Освітні технології: Навч.-метод, посібник / За заг. ред. Пєхоти 

ОМ. – К.: АСК, 2001.-255 с. 

11. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / За ред. З.Н.Курлянд. – К.: 

Знання, 2005. – 399 с. 

12. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. Посібник / М.М. Фіцула. 

– К.: Академвидав, 2006. – 352 с. 

13. Хрестоматія з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник / За заг. 

Ред. В.І.Лозової – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2011 – 408 с. 

14. Практикум по дидактике и методикам обучения / А.В.Хуторской. – 

СПб.: Питер, 2004. – 541 с. 

15. Шулдик В.І. Практикум з теорії та методики біології (за кредитно-

трансферною системою навчання): навч.-метод. Посібник / В.І. Шулдик. – 2-ге 

вид., змін. та доповн. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 172 с. 

16. Шулдик В.І. Технологічний підхід при викладанні  природознавчих 

дисциплін у педвузі: Навч.- метод. посібник / В.І. Шулдик. – Умань: ПП 

Жовтий, 2012. – 310 с. 

17. Шулдик В.І. Сучасні освітні технології на заняттях з біології: навч.-

метод. посібник . В.І. Шулдик, Н.В. Чудаєва, Г.О. Шулдик. – Умань: ПП 

Жовтий, 2011. – 286 с. 

 


