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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “ Вступ до фаху” ОК5 складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки рівня
перший (бакалаврський)

(назва рівня вищої освіти)

спеціальності

.

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

спеціалізації
Предмет дисципліни «Вступ до фаху» – закладає основи для вивчення студентами–
біологами біологічних дисциплін, а також сприяє формуванню певних знань, умінь та навичок
інтелектуальної та практичної (дослідницької) діяльності.
Розділи програми:
Розділ 1. Біологія як система наук.
Розділ 2. Сучасні напрямки досліджень у біології.
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни. Сформувати у студентів цілісне уявлення
про властивості живих систем, історичний розвиток біологічної науки, про сучасні напрямки,
проблеми та перспективи розвитку біологічних наук, дати основу для вивчення професійних
дисциплін, розкрити взаємозв'язок біологічних дисциплін та біології з природничими і
гуманітарними науками.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни. Надати знання щодо основних етапів
розвитку біологічної науки, визначення ознак живого та рівнів організації біосистем,
знайомство із системним підходом в сучасній біології, напрямками сучасних досліджень у
біології, новими біологічними дисциплінами, тощо:
ЗК2. Знання та розуміння предметної області (біології та основ здоров’я) та області професійної
діяльності в обсязі, достатньому для самостійної роботи за фахом, вміння використовувати ці
знання на практиці: належне використання біологічної та здоров’я збережувальної термінології
та номенклатури в освітньому процесі, ефективно і вільно передавати ідеї, принципи і теорії в
сфері біології та здоров’я людини, уміння формувати наукове мислення, доносити знання до
нефахівців.
ЗК7. Здатність навчатися впродовж всього життя, оволодівати сучасними знаннями,
орієнтуватися у світовому й національному біологічному освітньо-науковому просторі в
контексті необхідності постійного розширення і актуалізації знань для підвищення професійної
майстерності, цінувати різноманіття та мультикультурність .
ФК1. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на межі
предметних галузей, знання сучасної наукової проблематики в галузі спеціалізації та вміння
аналізувати шляхи розвитку сучасної біології та здоров’язбережувальних технологій.
1.3. Кількість кредитів – 3.
1.4. Загальна кількість годин – 90.

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
1-й
1-й
Семестр
1-й
1-й
Лекції
32 год.
8 год.
Практичні, семінарські заняття
0год.
0 год.
Лабораторні заняття
0 год.
0 год.
Самостійна робота
58 год.
82 год.
Індивідуальні завдання
0 год.
1.6. Заплановані результати навчання
ПР 2. Застосовувати базові знання природничих та суспільних наук щодо біології та
здоров’я людини: об`єктно-предметна область, поняттєво-термінологічний апарат, теорії і
концепції, закони і закономірності, методи дослідження біології і здоров’я людини, знає
особливості розвитку сучасної біологічної науки та наук про здоров’я, основні методологічні
принципи наукового дослідження, методологічний і методичний інструментарій проведення
наукових досліджень за спеціалізацією.
ПР 17. Добирати міжпредметні зв’язки курсів біології та основ здоров’я в базовій середній
школі з метою формування в учнів наукової компетентності, відповідно до вимог Державного
стандарту середньої освіти.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких
результатів навчання:
Знати:

Вміти:

 основні концепції та методи біологічних наук;
 взаємозв'язки біологічних наук між собою та іншими науками;
 оволодіти вміннями, необхідними для освоєння теоретичних основ і методів
біології;
 застосовувати знання в області сучасної біології для вивчення окремих дисциплін,
сформувати поняття про біологічні системи, рівні їх організації та принципи
функціонування;
 сформувати сучасні уявленнями про біорізноманіття;
 користуватися основними принципами пошуку наукової літератури та написання
аналітичних оглядів.
2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Біологія як система наук
Тема 1. Загальні уявлення про біосистеми. Вступ, предмет та задачі сучасної біології.
Поняття про біосистеми. Рівні організації біосистем. Основні ознаки і властивості біологічних
систем (живого). Історичний аспект формування поняття про живі системи. Сучасні погляди на
сутність живих систем. Поняття науки. Об'єкти біології. Модельні об'єкти. Структура
біологічної науки. Біологічна та здоров’я збережувальна термінології та номенклатури в
освітньому процесі. Класифікація біологічних дисциплін.

Тема 2. Місце біології у системі сучасних наук. Поняття наукового методу. Предмет
біологічної науки. Загальнонаукові методи, що застосовуються у біології. Емпіричні та
теоретичні методи у науці. Експеримент, його типи та особливості як фундаментального методу
науки. Значення аналізу даних та їх статистичної обробки у біологічних дослідженнях.
Взаємозв'язок біологічних наук з природничими та гуманітарними науками. Взаємозв'язок
біологічних наук з математикою, інформатикою, хімією та фізикою.
Тема 3. Загальний огляд молекулярного рівня організації біосистем. Біорізноманіття
на молекулярному рівні організації біосистем. Ліпіди. Вуглеводи. Білки. Нуклеїнові кислоти.
Будова і функції окремих представників цих груп речовин. Етапи реалізації спадкової
інформації у біологічних системах.
Розділ 2. Сучасні напрямки досліджень у біології.
Тема 4. Нові напрямки у біології. Системна біологія. Сучасний підхід до вивчення
живих систем - омікси. Біоінформатика як інтегративний інструмент у біології. Бази даних.
Нові напрямки біології: хронобіологія, сигналінг, соціобіологія, біобезпека, біоетика,
філогенетика, епігенетика, тощо.
Тема 5. Сучасні напрямки досліджень у біології. Сучасні напрямки досліджень та
проблеми молекулярної біології та біохімії. Сучасні напрямки досліджень та проблеми
генетики і цитології. Сучасні напрямки досліджень та проблеми ботаніки та мікології. Сучасні
напрямки досліджень та проблеми зоології. Сучасні напрямки досліджень та проблеми
мікробіології і вірусології. Сучасні напрямки досліджень та проблеми фізіології тварин та
людини. Сучасні напрямки досліджень та проблеми фізіології рослин. Сучасна наукова
проблематика в галузі біології та аналіз шляхів розвитку сучасної біології та
здоров’язбережувальних технологій.
Тема 6. Принципи виконання наукових робіт та пошуку інформації. Загальні
принципи написання наукових робіт. Тема, мета, задачі дослідження. Актуальність та новизна
дослідження. Аналітичні огляди, есе, реферат, курсова робота. Принципи пошуку наукової
літератури за темою дослідження. Правила цитування. Поняття про плагіат та академічне
шахрайство. Особливості самостійної роботи під час навчання.
3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин

Назви розділів і тем

Тема 1. Загальні уявлення про біосистеми.
Тема 2. Місце біології у
системі сучасних наук.
Тема 3. Загальний огляд молекулярного
рівня організації біосистем.
Разом за розділом 1
Тема 4. Нові напрямки
у біології
Тема 5. Сучасні напрямки досліджень у
біології
Тема 6. Принципи
виконання наукових
робіт та пошуку

Денна форма
у тому числі
Усього
л
п лб інд ср
Розділ 1. Біологія як система наук.

Усього

Заочна форма
у тому числі
л
п лаб інд

ср

8

3

5

8

1

7

16

6

10

16

1

15

23

8

15

23

3

20

47
17
30
47
5
Розділ 2. Сучасні напрямки досліджень у біології.

42

13

4

9

13

1

12

14

8

6

14

1

13

16

3

13

16

1

15

інформації
Разом за розділом 2
Усього годин

43
90

15
32

0
0

0
0

0
0

28
58

43
90

3
8

0
0

0
0

0
0

46
82

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Навчальним планом не передбачені.
5. Завдання для самостійної робота
№
з/п
1
2
3

4
5
7

Види, зміст самостійної роботи
Розділ 1. Біологія як система наук.
Використовуючи джерела зі списку літератури або інтернетпосилання проаналізувати інформацію щодо уявлення про біосистеми.
Зробити огляд про сучасні уявлення місце біології у системі сучасних
наук.
Опрацювати літературні дані щодо молекулярного рівня організації
біосистем.
Розділ 2. Сучасні напрямки досліджень у біології.
Використовуючи джерела зі списку літератури або інтернет-посилання
проаналізувати інформацію щодо нових напрямків у біології
Зробити огляд про сучасні напрямки досліджень у біології
Використовуючи джерела зі списку літератури або інтернетпосилання проаналізувати інформацію щодо принципів виконання
наукових робіт та пошуку інформації.
Виконати пошук літератури та складання списку літератури за
обраною темою. Творче завдання на тему «Яку область сучасної
біології я вважаю цікавою та перспективною», обґрунтувавши власну
думку посиланнями на сучасні дослідження та досягнення у цій
області.
Знайти джерела наукової літератури та скласти список літератури за
обраною тематикою, що пропонується за вибором студента.
Підготовка до підсумкового контролю.
Разом
6. Індивідуальні завдання

Навчальним планом не передбачені.
7. Методи навчання

1. Словеснi методи:
- лекцiя
- пояснення
- бесiда
- дискусiя
- робота з навчальною i науковою лiтературою
- самостiйна робота
2. Методи проблемного навчання:
- виклад з елементами проблемностi
- проблемний виклад пiд час дiалогу

Кількість годин
Денна Заочна
форма форма
5

7

10

15

15

20

9

12

6
13

13
15

58

82

8. Методи контролю
Поточний контроль. Програма передбачає наступні форми поточного контролю:
- усне опитування: здійснюється впродовж занять з метою контролю засвоєння
теоретичних положень щодо теми, яка обговорюється; контрольні завдання за окремими
темами; перевірка виконання завдань самостійної роботи.
Підсумковий контроль. Залік у письмовій формі, що передбачає письмову відповідь на
поставлені питання.
Критерії оцінювання навчальних досягнень
Передумовою успішного навчання за кожним розділом є отримання студентом,
щонайменше, половини балів від можливого за кожним розділом. Мінімальну кількість балів
можна отримати за умов виконання завдань лабораторної роботи та неналежного заповнення
лабораторного журналу, або за умов неправильних або неповних відповідей під час опитування
чи виконання тестових завдань. Максимальну кількість балів за розділом, студент може отримати за
умов виконання усіх вимог до лабораторної роботи, заповнення лабораторного журналу чи
тестових завдань.
Контрольні роботи.
За контрольну роботу (за навчальним планом 2) студент може отримати мінімум 2 бали,
максимум – 10. Мінімальну кількість балів студент отримує у разі невірної (на 50%) відповіді,
максимальну – за умов повної вірної відповіді. За кожну незначну помилку у відповіді
знімається 0,25 бали. У разі, якщо студент набрав менше 2 балів, робота не зараховується як
виконана.
Підсумкова залікова робота.
Згідно з робочою програмою, максимальна кількість балів, що може отримати студент за
підсумкова залікову роботу, становить 60 балів. Наведено максимальну кількість балів, яку
може отримати студент за кожне з питань.
За умов незначних помилок у відповідях, на тлі повної відповіді в цілому, відбувається
зниження числа балів на 0,25 бали за кожну таку помилку.
Зниження числа балів на 25% відбувається якщо:
- студент аргументовано, правильно та послідовно розкриває основний зміст матеріалу;
- висловлює власні міркування з приводу тих чи інших проблем;
- точно використовує термінологію;
- має практичні навички з аналізу матеріалу.
При цьому допускається декілька неточностей у використанні спеціальної термінології,
похибок у логіці викладу теоретичного змісту або аналізу практичного матеріалу, несуттєвих та
не грубих помилок у висновках та узагальненнях, що не впливають на конкретний зміст
відповіді.
Зниження числа балів на 50% відбувається якщо:
- у відповіді суть питання в цілому розкрита, але зміст питання викладено частково;
студент невпевнено орієнтується у змісті наукових першоджерел та рекомендованої літератури;
- матеріал викладений не завжди послідовно, висновки не ув’язані між собою;
- не вміє обґрунтовано оцінювати факти та явища, пов’язувати їх з майбутньою
професійною діяльністю;
- при викладенні матеріалу, поясненні термінології та вирішенні практичних питань
зроблені суттєві помилки.
Робота не зараховується та студенту пропонується, після додаткового часу на підготовку до
складання підсумкового контролю, перескладання заліку, якщо:
- основний зміст завдання не розкрито; студент майже не орієнтується у наукових
першоджерелах та рекомендованій літературі; не знає наукових фактів та визначень;
- допущені суттєві помилки у висновках;
- студент слабо володіє спеціальною термінологією;
- наукове мислення та практичні навички майже не сформовані.

9. Схема нарахування балів
Поточний контроль та самостійна робота
Контрольна робота,
Розділ 1
Розділ 2
передбачена
навчальним планом
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
10
5
5
5
5
5
5
Примітка: Т1, Т2 ... Т7 – теми розділів

Разом

Залікова
робота

Сума

40

60

100

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної діяльності
протягом семестру
90 – 100
70-89
50-69
1-49

Оцінка за національною шкалою
для дворівневої шкали оцінювання
зараховано
не зараховано

10. Рекомендована література
Основна література:
1. Сигида В.П. Загальна біологія: Навчальний посібник / Сигида В.П., Заплічко Ф.О.,
Миколайко В.П. – Умань: Уманське видавничо-поліграфічне підприємство, 2008 – 358 с.
2. Біологія: навчальний посібник / З. Д. Воробець, О. Я. Чупашко, Л. М. Сергієнко, О. С.
Корчинська. — Київ: Знання, 2010 . — 436 с.
3. Юваль Ной Харари. Sapiens. Людина розумна. Коротка історія людства. - Book Chef, - 2021.
- 544 с.
Допоміжна література:
1. Гродзинський Д. М. Біологія // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. : І. М.
Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Коорд. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. —
К.: Поліграфкнига, 2004. — Т. 3 : Біо — Бя. — С. 24—25.
2. Архипова Н. І. Методичні рекомендації з дипломного проектування і виконання випускних
кваліфікаційних робіт для студентів всіх форм навчання. М .: РДГУ, 2009. 38с.
3. Біотехнологія. Вступ до фаху : навч. посіб. / К.П Гаркава, Л.О. Косоголова,О.В. Карпов, Л.С.
Ястремська. - К. : НАУ, 2012. - 296 с.
4. Словник української біологічної термінології / НАН України, Ін-т української мови, Ком.
наук. термінології. — К. : КММ, 2012. — 744 с.
11. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,
інше методичне забезпечення
1. http://www.univer.kharkov.ua/ua/general/docs/files рої - положення про освітній процес у
Каразінському університеті.
2. http://uk.wikipedia.org/wiki/Біологія - Завдання біології і огляд основних проблем
3. https://www.ibiology.org/ - iBiology’s mission is to convey, in the form of open-access free
videos, the excitement of modern biology and the process by which scientific discoveries are made.
4. https://www.edx.org/course - Take free online biology courses and lessons in genetics,
biotechnology, biochemistry, neurobiology and other disciplines. Courses include Fundamentals of
Neuroscience from Harvard University, Molecular Biology from MIT and an Introduction to
Bioethics from Georgetown.
5. Підручники, презентації лекцій, експериментальні статті та огляди, електронні ресурси.

Контрольні запитання для перевірки знань
з курсу «Вступ до фаху»
Розділ 1. Біологія як система наук
Тема 1. Загальні уявлення про біосистеми.
1. Характеристика та основні ознаки і властивості біологічних систем (живого).
2. Сучасні погляди на сутність живих систем.
3. Класифікація біологічних дисциплін.
Тема 2. Місце біології у системі сучасних наук.
4. Загальнонаукові методи, що застосовуються у біології.
5. Експеримент, його типи та особливості як фундаментального методу науки
6. Взаємозв'язок біологічних наук з математикою, інформатикою, хімією та фізикою.
Тема 3. Загальний огляд молекулярного рівня організації біосистем.
7.Біорізноманяття на молекулярному рівні організації біосистем.
8.Ліпіди. Вуглеводи. Білки. Нуклеїнові кислоти. Будова і функції окремих представників цих
груп речовин.
9. Етапи реалізації спадкової інформації у біологічних системах.
Розділ 2. Сучасні напрямки досліджень у біології.
Тема 4. Нові напрямки у біології.
10. Системна біологія.
11.Біоінформатика як інтегративний інструмент у біології. Бази даних.
12. Нові напрямки біології: хронобіологія, сигналінг, соціобіологія, біобезпека, біоетика,
філогенетика, епігенетика.
Тема 5. Сучасні напрямки досліджень у біології..
13.Сучасні напрямки досліджень та проблеми молекулярної біології та біохімії.
14.Сучасні напрямки досліджень та проблеми генетики і цитології.
15.Сучасні напрямки досліджень та проблеми ботаніки та мікології.
16.Сучасні напрямки досліджень та проблеми зоології.
17Сучасні напрямки досліджень та проблеми мікробіології і вірусології.
18.Сучасні напрямки досліджень та проблеми фізіології тварин та людини.
19 Сучасні напрямки досліджень та проблеми фізіології рослин.
Тема 6. Принципи виконання наукових робіт та пошуку інформації.
20.Загальні принципи написання наукових робіт.
21. Правила цитування. Поняття про плагіат та академічне шахрайство.
22. Актуальність та новизна дослідження.

