1. Вступ до сучасної біології
2. Викладач: Самойлов Андрій Михайлович, старший викладач кафедри фізіології і
біохімії рослин та мікроорганізмів
3. Статус: нормативний, вступний.
4. Курс, семестр: 1 курс, 1-й семестр.
5. Кількість кредитів: – 3, академічних годин загалом – 90, у тому числі 32 лекційних,
самостійна робота – 58.
6. Попередні умови для вивчення: шкільний курс біології, хімії та фізики.
7. Опис дисципліни: у курсі «Вступ до сучасної біології» висвітлюються основні
концепції та методи біологічних наук; формуються базові компетенції в області
загальної біології для вивчення наступних дисциплін, формується поняття про
біологічні системи, рівні їх організації та принципи функціонування, взаємозв’язки
біологічних наук між собою та іншими науками, сучасні уявлення про біорізноманіття,
закладається базис для освоєння теоретичних основ і методів біології, а також
принципів пошуку наукової літератури та написання аналітичних оглядів.
Розділи: Біологія як система наук; Сучасні напрямки досліджень у біології.

8. Форма організації знань, система оцінювання: лекційні заняття. Форми організації
контролю знань: поточні контрольні роботи, творча робота, заліковий контроль у
вигляді тестів.
9. Мова викладання: українська.
10. Навчально-методичне забезпечення: робоча програма, календарний план, теми
лекційних занять, навчальна та наукова література, мультимедійні презентації.
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