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ПОЯСНЮВАJЬНАЗАIIИСКА

Ква-пiфiкацiйна характеристика випускника унiверситету передбачае цiлiсне

формування особистосri ба*iuц" в галузi освiти, яке потребуе широкоi iнтеграuii

спецiальних професiйних знань таметодичноiпiдготовки.
дтестацЙrr"йеп.ur"" проводиться на завершальному етапi навчання магiстра,

мiститЬ комплекС завдань, якi дозвоЛяють вияВити piBeHb пiдготовки, ступiнь оволодiння

професiйНими знанНями та умiннями, активнО використОвувати набутi знання у своiй

професiйнiй дiяльностi. Проводиться екзамен у термiни, встановленi навчальним планом,

"а 
piB"i магiстра у формi екзаменУ з дисциплiн бiологiчногоблоку(молекулярна бiологiя

клiiини, метаболiзм органiзму в HopMi i при патологii, природоохороннi аспекти сталого

розвиткУ суспiльстВа)та блоКу методичних дисциплiн (методика навчання бiологii у
.uппuдu* профiльноi середньоi освiти). Змiст екза]\4ену мае комплексний, iнтегрований

характер i спръмований на виявлення рiвня сформованостi професiйноi компетентностi та

гоiовноЪтi випускникiв до практи.пrоТ дiяльностi в умовах ринкових вiдносин.

Основним завданням атестацiйного екзамену е перевiрка У ВИПУСКНИКiВ

загаJIьнотеоретичноТ пiдготовки з бiологiчних наук, знанЬ основних закономiрностей

бiологii та BMiHb застосовувати iх у самостiйнiй практичнiй дiяльностi вчителJI, виявлення

рiвня свiтоглядно-культурологiчноi, фаховоi та методичноi компетент}IосТей випускникiв

унiверситету.' 
Методологiчною основою теоретичного курсу бiологii е структурно-функцiональнi

piBHi органiзацii органiзму та еволюцiйна iдея розвитку, тому вигIускники повинн1

показати знання з бiологii як науки, що вивча€ органiзм та принципи функцiонування на

Bcix рiвнях його органiзашii в послiдовностi до еволюцiйних процесiв - вiд найбiльш

простих груп, що знаходяться на нижчих щаблях еволюцii, до найбiльш складних,

розвинутих груп.
метою атестацiйного екзамену з вищезазначених дисциплlн е визначення рlвня

теоретичноi та практичноi пiдготовки студентiв до виконання професiйноi бiологiчноi та

гrедЪгогiчноi дiяльностi для присвоення iм квалiфiкацii магiстрсередньоi освiти (бiологiя),

tвчитель бiологii та основ здороu'" закладу зага.пьноi середньоi освiти,викладач бiологiт

закладу фаховоi передвищоi освiти, професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти. Щiлi
атетстацiЙного екзамену зумовлюють контрольну, пiзнавальну та виховну функuii.
головною з них е контроль та оцiнка рiвня бiологiчних знань, отриманих студентами

впродовж 1 року i 4 Mic. навчання.- 
дтестацiйнийекзамензаумов всебiчного аналiзу його результатiв, дозволяс вичерпно

зОясуватИ позитивнИй досвiД та недолiки в органiзацii, змiстi й методицi проведення

бiологiчних дослiджень та викладаннi фахових бiологiчних дисциплiн, а також

самостiйноi роботи студентiв.
програма атестацiйного екзамену призначасться для студентiв опп Серелня ocBiTa

(Бiологiя) ii сп,014середня ocBiTa (Бiологiя та здоров'я людини)другого (магiстерського)

рiвня вищоi освiти.
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I. OCHOBHI ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ I YMIHЬ

Вiдповiдь студента-випускника на атестацiйному екзаменi повинна засвiдчувати
його глибокi знання теоретичних основ бiологii та застосовування знань в практичнiй
дiяльностi магiстрасерелньоi освiти (бiологiя), вчителя бiологii та основ здоров'я ЗакладУ

загальноi середньоi освiти,викладача бiологii закJIаду фаховоi uередвищоi освiти,
професiйноТ (професiйно-технiчноi) освiти.

Згiдно з вимогами ocBiTHboT програми студенти мають здобути TaKi
компетентностi:
- ФК1. Здатнiсть застосувати у конкретному спiлкуваннi знання мови, способи

взасмодii з навколишнiми й вiддаленими людьми та подiями, навички роботи У грУПi,
володiння рiзними соцiальними ролями (мовно-комунiкативна компетентнiсть),

- ФК2. Здатнiсть органiзовувати освiтнiй процес з бiологii в закладах профiльноi
середньоi освiти на ocHoBi сучасних наукових досягнень (предметно-меТОДиЧПа

компетентнiсть).
_ ФК3. Здатнiсть орiентуватися в iнформацiйному просторi, отримувати iнформацiю та

оперувати нею вiдповiдно до власних потреб органiзачii освiтнього процесу з бiологii
в закJIадах профiльноi середньоi освiти (iнформацiйно-цифрова компетентнiсть).

- ФК4, Здатнiсть враховувати BiKoBi та iншi iндивiдуальнi особливостi 1..lHiB заклаДiв
профiльноi середньоi освiти при органiзацii освiтнього процесу з бiологii, керуваТи
власними емоцiйними станами, етичним розвитком i вихованням yrHiB (психологiчна
та емоцiйно-етична комгIетентнiсть).

_ ФК5. Здатнiсть до рiвноправноi та особистiсно зорiснтованоi взаемодii з у{асниками
освiтнього процесу в закладах профiльноi середньоi освiти, колегами та
стейхолдерами, виконувати професiйнi функчii, зважаючи на особливi потреби
здобувачiв освiти (компетентнiсть педагогiчного партнерства та iнклюзивна
компетентнiсть).

_ ФК6. Здатнiсть планувати i реалiзовувати освiтнiй процес у закладах профiльноi
середньоi освiти у спосiб, сприятливий для здоров'я i безпеки самоТ людини та

, здобувачiв освiти (здоров'язбережувальнакомшетентнiсть).
_ ФК7. Здатнiсть проектувати осередки навчання, виховання i розвитку учнiв заклаДiв

профiльноi середньоi освiти, розробляти, освоювати та втiлювати пеДагОГiЧНi

iнновацii в практику (проектувальна та iнновацiйна компетентнiсть).
_ ФК8. Здатнiсть визначити напрямок свосi дiяльностi, 'fi KoHKpeTHi цiлi i завдання на

кожному етапi освiтнього процесу, i передбачати кiнцевий результат, органiзоВУВаТи
освiтнiй процес з бiологii в закладах профiльноi середньоi освiти через заЛучення
здобувачiв освiти до певноi роботи i спiвробiтництво з ними в досягненцi поставленоi
мети (прогЕостична та органiзацiйна компетентнiсть).

- Фк9. Здатнiсть аналiзувати та оцiнювати ефективнiсть освiтнього процесу з бiологii в

закладах профiльноi середньоi освiти, навчальнi досягнення здобувачiв освiТИ Та

власну професiйну активнiсть (оцiнювально-аналiтична та рефлексивНа
компетентнiсть).

- ФК10. Здатнiсть планувати та реалiзовувати особистiсний та професiЙНИЙ

саморозвиток учителя бiологiТ (здатнiсть до навчання впродовж життя).
_ ФК11. Здатнiсть аналiзувати i узагальнювати результати дослiджень рiзних piBHiB

органiзацii живого, бiологiчних явищ i процесiв,
- ФК12. Здатнiсть планувати i виконуваlи експериментальнi роботи з викорисТанНяМ

сучасних методiв та обладнання.
- ФКlЗ. Здатнiсть прогнозувати напрямки розвитку сучасноi бiологii на ocHoBi

загального аналiзу розвитку науки i технологiй.
_ ФК14. Здатнiсть дiагностувати стан бiологiчних систем за результатами дослiдження

органiзмiв рiзних piBHiB органiзацiТ.
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Очiкуванi результати навчання:
ПРН1. Умiння iнтегрувати знання та розв'язувати складнi задачi у широких або

мультидисциплiнарних контекстах.
ПРН2, Умiння розв'язувати проблеми у нових або незнайомих середовиЩах За

наявностi неповноТ або обмеженоi iнформацii з урахуванням аспектiв соцiальноi та

етичноi вiдповiдальностi.
ПРН3. Сприйняття та поширення знань через призму нацiональних та

загальнолюдських цiнностей, толерантностi, адаптивнiсть до кУлЬТУРНОГО

середовища.
ПРН4, Управлiння робочими або навчальними процесами, як1 е складниМи,
непередбачуваними та потребlтоть нових стратегiчних пiдходiв.
прн5. Розв'язання проблем, необхiднi длrI проведення дослiджень таlабо

провадження iнновацiйноi дiяльностi з метою розвитку нових знань та процедур.
ПРН6. Умiння комунiкувати, формувати i розвивати мовно-комунiкатИВНУ
компетентнiсть ylHiB закладiв профiльноi середньоi освiти на уроках бiологii.
ПРН7. Умiння планувати та оргапiзовувати ефективний освiтнiй процес з бiологii В

закладах профiльноi середньоi освiти вiдповiдно до обов'язкових результатiв
навчання учнiв, зрозумiле i недвозначне донесення власних знань, висновкiв та

аргументацii до фахiвцiв i нефахiвцiв, зокрема до осiб, якi навчаються,
ПРН8. Умiння орiенryватися в iнформачiйному просторi, здiйснювати пошук i
критично оцiнювати iнформацiю, оперувати нею у професiйнiй дiяльностi, ефективнО

використовувати цифровi технологii в ocBiTHboмy процесi в закладах профiльНОi
середньоi освiти та створювати HoBi електроннi (цифровi) ocBiTHi ресурси.
ПРН9. Умiння визначати i враховуъати в ocBiTHboMy процесi BiKoBi та iнШi
iндивiдуальнi особливостi учнiв закладiв профiльноi середньоi освiти, формУваТИ
мотивацiю, органiзовувати пiзнавальну лiяльнiсть, сприяти формуваннi спiльНОТИ

учнiв, усвiдомлювати особистi вiдчуття, почуття та емоцii, потреби, керУВаТИ

власними емоцiйними станами, конструктивно та безпечно взаемодiяти з учасникilми
освiтнього процесу, пояснювати взаемозалежнiсть людей i систем у глобальномУ cBiTi.

ПРН10. Умiння суб'скт-суб'сктноi (рiвноправноi та особистiсно зорiснтоваНоi)
взаемодii з учасниками освiтнього процесу та стейкхолдерами, умiння СТворЮВаТИ

умови, що забезпечують функцiонування iнклюзивного освiтнього середовиЩа.

ПРН1 1. Умiння органiзовувати безпечне ocBiTHe середовище, використоВУВаТИ
здоров'язбережувапьнi технологii пiд час освiтнього процесу.
ПРН12, Умiння проектувати осередки навчання, виховання i розвитку учнiв заклаДiв

профiльноi середньоi освiти, застосовувати HayKoBi методи шiзнання та iнновацii У
професiйнiй дiяльностi.
ПРНlЗ. Умiння планувати та органiзовувати освiтнiй процес з бiологii в заклаДах

профiльноi середньоi освiти та прогнозувати його результати.
прн14. Умiння оцiнювати та аналiзувати результати навчання учнiв з бiологii в

закладах профiльноi середньоi освiти, здiйснювати монiторинг власноi педагогiчнОi

дiяльностi та визначати iндивiдуальнi професiйнi потреби, визначаТи ВнеСОК ДО

профеоiйних знань i практики та/або оцiнювання результатiв дiяльностi команд та

колективiв.
ПРН15. Умiння визначати умови та ресурси професiйного та особистiсноГо роЗВиТкУ
впродовж життя, продовжувати навчання з високим ступенем автономii.
ПРН16. Використовувати iнновацiйнi пiдходи для розв'язання склаДНих ЗаДаЧ

бiологiТ за невизначених умов i вимог.
прн17. ,ЩотримуВжисЯ основниХ правиЛ бiологiчноi етики, бiобезпеки, бiозахисту,
оцiнювати ризики застосування HoBiTHix бiологiчних, бiотехнологiчних i медико-
бiологiчних методiв та технологiй, визначати потенцiйно небезпечнi органiзми чи
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виробничi процеси, що можуть створювати загрозу виникнення надзвичайних
ситуацiй.
ПРНl8, ,Щотримуватись норм академiчноi доброчесностi пiд час навчання Та

провадження науковоi дiяльностi, знати ocHoBHi правовi норми щодо ЗахиСТУ

iнтелектуа_пьноI власностi,
ПРН19. Критично осмислювати теорii, принципи, методи з рiзних галузеЙ бiологii ДЛЯ

вирiшення практичних задач i проблем.Теоретичнi положення, сформУльОваНi У
вiдповiдi, мають пiдтверлжуватися прикладами й iлюстрацiями iз сучасноi практики
виховання i навчання, iз власного досвiду педагогiчноi практики.
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II. Критерii оцiнювання знань i BMiHb

При оцiнювання вiдповiдi студента слiд керуватись такими критерiями:
1. Повнота, глибина, логiчнiсть розкриття завдання.
2. PiBeHb усвiдомленостi теоретичного матерiалу, вiдгlовiдно до сучасних напрямкiв

функцiонУваннЯ закладiВ зага.гlьноi середньоI освiти, фаховоТ передвищоi освiти,
професiйноТ (професiйно-технiчноi) освiти,

3. Умiння аналiзувати та проектувати дiяльнiсть вчителя та учнiв, спрямовувати Гi на

досягнення окреслених цiлей середньоi, фаховоТ передвищоi, професiйноi (ПРОфеСiйНО-

технiчноi) освiти.

запитання бiлета Бали
Теоретичне питання з бiологii 30

Теоретичне питання з бiологii з0
40

В протоколi засiдання екзаменацiйноi KoMicii фiксуються оцiнки, одержанi На

атестацiйному екзЕlNленi, в нацiональнiй шкалi, шкалах унiверситетУ та ECTS.

Пiдсрrкова
оцiнка

унiверситету
(нормативний

эейтинговий бал)

оцiнка за
lацiональною

шксtлою

оцiцка
ECTS

показники

(високий
piBeHb)

90-1 00 Вiдмiнно А Стулент виявив глибокi та систематизованi знанЕя
теоретичних основ наук, умiння аргументовано

розкривати cyTHicTb теоретичних положень; вiльно оперуе
термiнами i поняттями; вiдповiдь iлюструе прикладами iз
майбутньоi професiйноТ дiяльпостi, висловлюс власне
ставлення до навчального матерiалу; вiдповiдь чiтка,
логiчна, конкретна, мова лiтературна. При розв'язаннi
методичного завдання виявляе здатнiсть до аналiтичного
мислення, оптимального проектування навчального
процесу з урахуванням завдань сучасноi школи,вдасться
до обrрунтування власних суджень, демонструе творчий
потенцiал.

82-89

(середнiй
piBeHb)

Щобре в Студент виявив повне засвосння програми
атестацiйного екзаI\dену, достатньо повно висвiтлюс
теоретичнi положення наук, правильно визначас змiст
основних понять, але при цьому допускае oKpeMi
неточностi. При розв'язаннi методичного завдання
виявляс проектнi вмiння, добирае оптимыIьнi шляхи та
засоби розв'язання професiйних завдань, допускаючи
незначнi неточностi у розв'язання навчаJIьних ситуацiй.

(74-8 1)

(середнiй
piBeHb)

.Щобре с Студент виявив повне засвоення rrрограми
атестацiйнQго екзамену, достатньо повно висвiтлюс
теоретичнi положеннr{ наук, правильно визначас змiст
основних понять, аJIе при цьому допускае oKpeMi
неточностi. При розв'язаннi практичного завдання
виявляс проектн1 вмlцц4, пропонуе шляхи та засоби

8



розв'язання професiйних завдань, аJIе недостатньо
обгрунтовуе ix лочiльнiсть.

64-7з

(достатнiй
piBeHb)

Задовiльно D Студент виявив знання основного MaTepia_lly

програми атестацiйного екзаN4ену в об'смi, що необхiдний
для подальшоТ практичноi роботи; правильно визначае
змiст основних понять, однак вiдповiдь поверхова,

фрагментарна, мають мiсце неточностi у розкриттi
понять, але при цьому допускас oKpeMi неточностi. При
розвОязаннi практичного завдання вiдчувае труднощi у
проектуваннi навчального процесу, визначеннi шляхiв та
засоби розв'язання професiйних завдань. Переважае
стереотипнiсть розв'язання запропонованих завдань.

(достатнiй
piBeHb)

б0-6з Задовiльно Е Студент виявив знання основIlого матерiалу
програми атестацiйного екзамену в об'емi, елементарно
необiiдному для подальшоi практичноi роботи;
продемонстрував у цiлому розумiння осIIовних
теоретичних положень i наукових понять, однак вiдповiдь
вирiзняеться обмеженiстю, фрагментарнiстю, вiдчувае

утруднення, допускас неточностi та помилки у визначеннi
понять. При розв'язаннi практичних завдань вiдчувас
труднощi у проектуваннi навчЕ}льного trроцесу, доцускае
помилки у визначеннi шляхiв та засоби розв'язання
професiйних завдань.

35-59

(низький
piBeHb)

Незадо-
вiльно

Fх Стулент виявив cyTTeBi прогалини у засвоеннi
програмового матерiалу, вiдчувае значнi трулнощi у
оперуваннi поняттями, вiдповiдь вирiзнясться
обмеженiстю суджень, фрагментарнiстюо HMBHi грубi
помилки. При розв'язаннi методичного завдання допускае
помилки у визначеннi шляхiв та засоби розв'язання
професiйних завдань, несформованiсть професiйних
yMiHb.

I-з4

(низький
piBeHb)

Незадо-
вiльно

F Стулент виявив значнi прогалини у засвоеннi
програмового MaTepialry, вiдчувае труднощi в оперуваннi
термiна:rли та поняттями. Вiдповiдь обмежена,

фрагментарна, наявнi грубi помилки при виконаннi
практичного завдання, виявJu{е несформованiсть
професiйних yMiHb.

9



III. Форма проведення екзамену, структура завдаuь

Атестацiйнийекзаrчrен е усним.
Кожен екза]\,Iенацiйний бiлет включае тризапитання з дисциплiн, матерiали яких

винесенi на екзамен. Кожен бiлет мiстить двазапитання теоретичного спрямування з

бiологiчних дисциплiн i однетеоретичне з методики викладання бiологii у закладах
профiльноi середньоi освiти,

Екзаменацiйний бiлет мае таку структуру:
1. Теоретичне питання з бiологii.
2. Теоретичне питання з бiологii.
3. Теоретичне питання з методики навчання бiологii у закладах профiльноi середньоI

освiти.

Напрuклаd:

Бiлеm ЛЬ l.
1. OcHoBHi шлJ{хи катаболiзму моносаiаридiв.
2. Особливостi трансляuii у прокарiотiв та мiтохондрiях.
З, Характеристика змiсту бiологiчноi освiти на piBHi навч€tльного предмету. Навчальна

програма з бiологii.
Бiлеm JYs 2.

1. Роль метаболiтiв ЦТК у регуляцii обмiну лiпiдiв та забезпечення клiтини епергiею.
2. З'ясуйте суть гiпотези PHK-cBiTy.
3. Урок - основна форма навчального процесу з бiодогiТ. Види ypoKiB

Бiпеm М 3
1. Механiзми реплiкацii ДНК.
2, Регуляторна роль BiTaMiHiB у метаболiчних процесах (гiпо- та гiшервiтамiнознi отани).
3. Особливостi органiзацii навчального процесу бiологii у закладах профiльноТ середньоi

освiти за дистанцiйною формою павчання,

' Hu атестацiйний екзамен виносяться вузловi бiологiчнi питання теоретичнi та
практичного спрямування, завдання, що потребують творчоi вiдповiдi та Умiння
синтезувати набутi знання i застосовувати iх для вирiшення практиtших завдань.

При складаннi атестацiйногоекзамену за вiдповiдi на кожне питання бiлетУ
виставляються oKpeMi бали. Оцiнка результатiв складання атестацiйного екзамену
здiйснюеться з }рахуванням балiв за ycHi вiдповiдi на питання.

3асобu, якi сmуdенmu моJкуmь вuкорuсmовуваmu на екзаменi

Навчальнiтаблицi, якi використовувалися при викладаннi вiдповiдних дисциплiн.
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IV. Змiст шачального матерiалу
Змiстовий модуль I. Бiологiчна складова

4.1. 1.Молекулярна бiологiя клiтини
Прелмет молекуJuIрноi бiологii. OcHoBHi еташи розвитку молекуJuIрноi бiологiТ, iT

методи та значеннJI. Енергетика взаемодiI мiж атомами й молекулами, Вiльна енергiя,
Ковалентний зв'язок мiж атомами в молекулах. Нековалентнi взаемодii мiж атомами й
молекулами.

Структура нlклеiнових кислот, ik фiлогенез. Хiмiчна будова нуклеIнових кислот.
Подвiйна спiраль молекули ДНК. Бiлково-нуклеiновi взаемодii. I_{иркулярна

ДНК.Загальний план булови РНК, особливостi булови м-РНК, т-РНК.Первинна, вторинна
та третинна структура РНК. Рибосомнi РНК та рибосоми.

Структура нуклеiнових кислот, ix фiлогенез. Органiзацiя геномiв. Функчiональнi
вiддiли геному. Спосiб запису генетичноi iнформацii. Генетичний код, його властивостi.
Молекулярна органiзацiя хроматину. Нуклеосома. Гiстони, Оперони. Траллскрипцiйнi

фактори та репресори.
Мiсце реплiкацii ЩНК в клiтинному циклi. Типи клiтин за здатнiстю до подiлу,

Загальна характеристика реплiкацii ДНК: ocHoBHi принципи, особливостi механiзму,
компоненти ферментативного комплексу (ферменти полiмеризацiT та ферменти, що
завершують реплiкацiю ЩНК).Реплiкацiятеломерних вiддiлiв ДНК. Функцii теломерчв,
механiзм дii теломерази. Теломераза та старiння органiзму. Теломеразата онкогенез,

Метилування цитозину в ДНК eyKapioT, Система рестрикцii та модифiкацiI у бактерiй.
Метилування.ЩНК пов"язаяе з репарацiею помилок реплiкацii.Репарацiя пошкоджень.ЩНК
видалення тимiновихдимерiв, залишкiв урацилу i репарацiя дiлянок, якi втратили основи.

Загальна характеристика транскрипцii. Механiзм транскрипцii. Iнiцiацiя, елонгацiя,
термiнацiя трitнскрипцii. Конвеерний характер lrроцесу, Продукти транскри[цii. Механiзми
uроцесiнгу та сплайсiнry. Розпад мРНК.

пiдготовчi стадii, центри рибосом. Iнiцiацiя, елонгацiя i термiнацiя трансляlii.
Особшавостi трансллдii у прокарiотiв та мiтохондli-шс. Пригнiченrrя трансляlii у прокарiотiв та
eyKapioTiB,
, Фактори, що визначають просторову структуру бiлшсiв. Фактори фолллнга. Шаперони.
Прiони, як анмшаперони, Прочеси сорт}tsання i мод.rфiкацii бi-ткiв в гранулярному ЕПР та
кошшлексi Гольджi, Сорryвання i транспорт бiлшсЬ мiтохонлрiй i ядер. Розпад бiшсiв.

Клонрання, аплплiфiкацiя i секвенрання ДПС Гель-електрофорез. Створення та
скринiнггеномнрж бiблiотек. Полiмеразна лашцогова реакцiя, Експресiя рекомбiнантних
бirкiв. Метода ана-гriзу структури й експресii генiв i геномiв. Блот-гiбришлзацiя. Ана-шiз

експресii геному. Мgгодr дослiдження Щ{К-бiлпсових взаемодй. Методл дослМення
протеому. Фiзищлi метод,I дослiдженrrя структури iI активностi бiомакромолекул.
Рентгено стрlктурний шла-пiз.

4.1.2.Метаболiзм органiзму в HopMi i при патологii
Структурна органiзацiя бiомембран, ix регуляторна роль i механiзми trроникнення

метаболiтiв.Молекулярна булова компонентiв мембран i ix структурна органiзаuiя.
Асиметрiя структурних компонентiв мембран. Регуляторна роль бiомембран. Молекулярнi
механiзми проникнення метаболiтiв через мембрани. Роль лiпiдiв у молекулярних
механiзмах регуляцii активностi мембранозв'язаних ензимiв. Мембрани та мiжклiтиннi
взаемодii. Молекулярнi механiзми регуляцii бiохiмiчних процесiв травлення i особливостi
всмоктування продуктiв гiдролiтичних реакцiй. Молекулярнi механiзми регуляцiI реакцiй
ензимного гiдролiзу та ik продуктiв: амiнокислот, моносахаридiв, чlзотистих оQнов, пентоз,

фосфатiв, нуклезидiв, 2-моноацилглiцеролу, жирних кислот, холестеролу, целюлози,
лiгнiну), ресорбцii (гiдрофiльних та лiпофiльних речовин) або транспортних процесiв
через кров до печiнки, BopiTHoi вени, лiмфатичноi системи.
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Роль iнтермедiатiв циклу трикарбонових кислот (ЦТК) у регуляцii обмiну речовин,
зокрема вуглеводiв. Гормональна регуляцiя вуглеводного обмiну в HopMi та за умов його
порушення,Молекулярнi механiзми регуляцiТ метаболiчних прочесiв розпаду вуглеводiв:
глiкогенолiзу, глiколiзу та пентозофосфатного шляху, метаболiтiв циклу трикарбонових
кислот у молекулярних механiзмах регуляцii метаболiзму. Молекулярнi механiзми
спряження окиснення i фосфорилювання в дихальпому ланцюзi. Молекулярнi механiзми
бiосинтетичних прочесiв вуглеводiв: утворення моносахаридiв, бiосинтез глiкогену,
глюконеогенез. Роль гормонiв у молекулярних механiзмах регуляцii вуглеводного обмiну
в HopMi та за умов його порушення.

Роль метаболiтiв ЦТК у регуляцii обмiну лiпiдiв та забезпечення клiтини енергiсю.
Спряження окиснення i фосфорилювання в дихальному ланцюзi. Молекулярнi механiзми
регуляцii метаболiчних trроцесiв розщеплення лiпiдiв у кишково-шлунковому TpaKTi. Роль
лiполiтичних ензимiв i жовчi в цих процесах. Молекулярнi механiзми регуляцii
бiосинтетичних процесiв лiпiдiв на прикладi насичених i ненасичених жирних кислот,
кетонових сполук, фосфатидiв, стеридiв.

Молекулярнi механiзми регуJulцii метаболiзму сфiнголiпiдiв i простагландинiв.
Регуляцiя гiдролiтичних процесiв бiлкiв та обмiну амiнокислот. Протеосинтез i його

регуляцiя за трансляцiйних i пост-трансляцiйних модифiкацiй
Молекулярнi механiзми регуляцii гiдролiтичних процесiв бiлкiв. Шляхи обмiну

амiнокислот та молекулярнi механiзми iх регуляцii. Молекулярнi механiзми регуляцii
синтетичних процесiв окремих амiнокислот та синтезу протеiнiв за трансляцiйних
процесiв i пост трансляцiйних модифiкацiй.

Вплив антибiотикiв та iнriбiторiв синтезу пуринових i пiримiдиновихнуклеотидiв та
дезоксинуклеотидiв на механiзми регуляцii метаболiчних процесiв нуклеiнових кислот i
нуклеопротеiнiв. Молекулярнi механiзми реryляцii катаболiчних i анаболiчних процесiв
нуклеiЪових кислот (НК). Вплив антибiотикiв на молекулярнi механiзми регуляцii
метаболiчних процесiв нуклеопротеiнiв. Вплив iнгiбiторiв синтезу пуринових i
пiримiдиновихнуклеотидiв та дезоксинуклеотидiв на молекулярнi механiзми iх регуляцii.
Молекулярнi механiзми регуляцii реплiкацiйних i транскрипцiйних процесiв,
. Регуляторна роль BiTaMiHiB у метаболiчних процесах (гiпо- та гiпервiтамiнознi
стани), Вiтамiни, як регулятори молекулярних механiзмiв реryляцiТ метаболiзму, Роль
таких коензимiв, як: тiамiнпiрофосфат, ФАД, ФМН, коензим А, НАД, НАДФ,
пiридоксальфосфат, бiоцитин, лiпоамiди, 5'-дезоксиаденозилкобаламiн, метилкобаламiн, у
молекулярних механiзмах регуляцii каталiтичних прочесiв за дii ензимiв. Роль
жиророзчинних BiTaMiHiB у молекулярних механiзмах регуляцii обмiну речовин.
Молекулярнi механiзми регуляцii метаболiзму за гiпо- та гiпервiтамiнозних cTaHiB.
Особливостi молекулярних механiзмiв регуляцii метаболiзму за вiтамiнного живлення
тварин.

4.3. Природоохороннi аспекти сталого розвитку суспiльства
Созологiя як наука. Причини, що зр{овили виникнення созологii. Взаемодiя

людського суспiльства i природи на рiзних iсторичних етапах. Теоретичний i прикладний
напрями в созологii. Роль созологii у функцiонуваннi системи людство-бiосфера. Статус
созологii, ii структура та вза€мозв'язки з iншими науками. Перспективи розвитку
созологii. Виникнення та формування системи ксоцiум - бiосфера>. CTpyKTypHi елементи
нозологii та ix взаемодiя. Структура та специфiка функцiонування соцiальноi пiдсистеми.
Структура бiосфери та ii стiйкiсть. ,|

Сучасна екологiчна ситуацiя в YKpaiHi. Радiоекологiя та tt розвиток пiсля aBapii на
ЧАЕС. Радiоактивне забруднення територii Украiни та сумiжних територiй,

Кореляцiя стану навколишнього середовища i злоров'я людей, Здоров'я - як
природний стан органiзму людини. Негативний вплив на людство антропогенних
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порушень бiосфери Землi. Патологii рiзноманiтного походження, Урбанiзацiя та iT

негативнi наолiдки.
Геологiчнi, грунтознавчi та гiдрологiчнi аспекти взаемодii суспiльства i природи.

Геологiчне середовище. Грунти i педосфера. Вплив на rрунти господарськоТ дiяльностi.
Гiдросфера Землi та if значення дJuI людського суспiльства. Вимоги до якостi води.

Антропогенний вплив на гiдросферу та його можливi наслiдки. Стадii, види та джерела
забруднення поверхневих i пiдземних вод.

Склад i булова атмосфери, !инамiчна рiвновага складу атмосфери. Антропогеннi
впливи на атмосферу. OcHoBHi антропогеннi забруднювачi атмосфери, ixHi джерела i
масштаби викидiв.

Зростання техногенного впливу на природу. Структура та функцiонування
lrриродно-господарських систем, Соцiально-економiчнi аспекти екологiчних проблем.
Змiни в навколишньому середовищi, викликанi дiяльнiстю людини. Форми впливу
дiяльностi людства на навколишне середовище: прямий, опосередкований, свiдомий,
несвiдомий. Приролнi ресурси. Основи економiки природокористування. Рацiональне та

ресурсозберiгаюче природокористування. Проблеми сталого розвитку суспiльства.
Економiчнi важелi оптимiзацii природокористування. Екологiчна технологiя: предмет,
обОскт i завдання. Маловiдходнi i безвiдходнi технологii. Бiотехнологiя.

Юридичнi аспекти взаемодii суспiльства i природи. Екологiчне право. Екологiчне
право та його функцii. Поняття i система соцiоекологiчного права.

Щержавне управлiння в галузi охорони навколишнього середовища та
trриродокористування. Екологiчна експертиза, Участь Украiни в мiжнародному
спiвробiтництвi в галузi охорони навколишнього середовища.

Розвиток заповiдноi справи в УкраiЪi. Ф.Е. Фальц-Фейн та створення першого
заповiдника кАсканiя-Нова>. В.В. .Щокучаев, Г.П. Кожевнiков, Ф. Штiльмарк про
необхiднiсть створення заповiдникiв. Створення системи природно-заповiдних територiй
в YKpaiHi. Природно-заповiдний фонд Украiни: бiосфернi та державнi заповiдники,
нацiональнi природнi парки, заказники, пам'ятки природи, заповiднi урочища, ботанiчнi
сади, дендрологiчнi та зоологiчнi парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.
3акон про природно-заповiдний фонд Украiни. Необхiднiсть розширення мережi
природно-заповiдних територiй. Система природно-заповiдних територiй Украiни:
регiональний аспект. Рiдкiснi, зникаючi та занесенi до Червоноi книги УкраiЪи види

рослин, тварин i грибiв. Причини рiдкостi флори та фауни. Система заходiв охорони
бiорiзноманiття.Система природно-заповiдних територiй. Природно-заповiдний фонд
Украiни: бiосфернi та державнi заповiдники, нацiональнi природнi парки, заказники,
пам'ятки природи, заповiднi урочища, ботанiчнi сади, дендрологiчнi та зоологiчнi парки,
парки-lrам'ятки садово-паркового мистецтва. Закон про природно-заповiдний фо"д
УкраiЪи.

Проблеми сталого розвитку суспiльства. Актуальнi проблеми
iнвайронменталiстики: економiчнi, енергетичнi, суспiльнi, демографiчнi.

А. Бергсон, Е. ЛеРуа, П. Теяр де Шарлен та В.I.Вернадський про ноосферу.
Ноосфера як найвищий етап розвитку бiосфери Землi. Поеднання метафiзичного та
на}кового пiдходiв у формування поняття ноосфери. OcHoBHi критерii переходу бiосфери

у ноосферу: piBHicTb рас та народностей, спiльний економiчний простiр, вiдсутнiсть восн
та збройних конфлiктiв, Сучаснi пролеми становлення ноосфери.

Ноосферологiя як Qинтетична наукова дисциплiна. Роль вiтчизняних вчених у
розвитку iдей ноосферологii. 

,:,

Мiжнародне спiвробiтництво в ,галузi охорони природи. Мiжнароднi
природоохороннi органiзацii: ООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ, МСОП. Громадськi
природоохороннi органiзацii. Украiнське товариство охороЕи природи "Зелений cBiT",
Роль бiолога у формуваннi iнвайронментальноТ свiдомостi нового поколiння.
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Змiстовий модуль II.
Методичнi дисциплiни

4.2.1, Методика навчання бiологiту закладах профiльноi середньоi освiти
Реформування змiсту бiологiчноi освiти у сучаснiй школi: диференцiацiя та

iнтеграцiя знань.
Концепцiя гrрофiльного навчання. Завдання навчання бiологii у старшiй школi:

забезпечення загальноосвiтньоi профiльноi пiдготовки y{HiB з бiологii на поглибленому
piBHi, створення умов для саморешriзацii особистостi i розвиток Гi iнтелекту€rльних
здiбностей, розвиток пiзнавального iHTepecy, формування в учнiв навичок науково-
практичноi та дослiдницько-пошуковоi дiяльностi, yMiHb застосувати бiологiчнi знання на
практицi,

Компетентнiсний пiдхiд до навчання бiологii. Шляхи розв'язання навчальних,
виховних та розвивzrльних завдань у закладах профiльноi середньоi освiти (природничий
профiль навчання),

Характеристика змiсту бiологiчноi освiти у закладах профiльноi середньоi освiти.
Бiологiчна ocBiTa на piBHi стандарту, академiчному piBHi, профiльному piBHi. Особливостi
навчання бiологii у гуманiтарних класах. Вивчення бiологii у безпрофiльних класах.
Програми та пiлручники з бiологiТ. Щопрофiльна пiдготовка з бiологii у 8-9 класах
основноi школи.

Принципи конструювання змiсту освiти на профiльному piBHi. Мiжпредметнi
зв'язки. Щiяльнiсть як компонент змiсту бiологiчноi освiти у старшiй школi.

Характеристика змiсту бiологiчноi освiти на piBHi навчального предмету.
Навчальна програма з бiологii. Програми елективних KypciB та факультативiв, iхня
характеристика. Завдання елективних KypciB та факультативiв. Планування навч€lJIьних
занять. Iндивiдуальна робота учнiв.

Характеристика змiсту освiти на piBHi навчаJIьного матерiалу. Шкiльнi пiдруrники
з бiологii для природничого профiлю, iхня характеристика.

Педагогiчнi технологiI у методицi навчання бiологii. Особистiсно opicHToBaHi
технологii навчання бiологii у старшiй школi. Класифiкацiя педагогiчних технологiй
(проблемне навчання, технологiя навчання як навчального дослiдження, лекцiйно-
ceMiHapcbKa система навчання, проектнi технологii, технологiя розвивального навчання).

Форми навчання бiологii у закладах профiльноi середньоi освiти Урок - основна
форма навчального процесу з бiологii. Види ypoKiB: урок-лекцiя, ceMiHapcbкe заняття,
конференцiя, залiковий урок. Органiзацiя навчальноi дiяльностi yrHiB на уроцi.

Лабораторнi та практичнi заняття, iхня тематика та методика проведення.
EKcKypcii. Навчальна практика. Органiзацiя науково-дослiдницькоi дiяльностi школярiв,
Характеристика методiв навчання бiологii у класах природничого профiлю.

Особливостi органiзацii навчального процесу бiологii у закладах профiльноi
середньоi освiти за дистанцiйною формою навчання. Принципи дистанцiйного навчання.
Спiлкування та зворотний зв'язок у дистанцiйному навчаннi. Форми та методи
дистанцiйного навчання бiологii у профiльнiй школi. Технологii та платформи
дистанцiйного навчання бiологiТ. Особливостi контролю у дистанцiйному навчаннi
бiологii.

Контроль навчi}льних досягнень yrHiB. Функцii контролю. Форми, та методи
контроль. Cy"lacHi пiдходи до оцiнювання навчаJIьних досягнень y.tHiB.
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