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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАIIИСКА

Квалiфiкацiйна характеристика випускника унiверситету передбачае цiлiСНе

формування особистостi фахiвця в галузi бiологii, яке потребуе широкоi iнтегРаЦii
спецiальних професiйних знань таметодичноi пiдготовки.

Дтестацiйнийекзалtен rтроводиться на завершЕlJIьному етапi Еавчання магiстра,
мiстить комr1лекс завдань, якi дозволяють виявити piBeHb пiдготовки, ступiнь оволоДiнНЯ

професiйними знаннями та умiннями, активно використовувати набутi знання У аВОiЙ

професiйнiй дiяльностi. Проводиться екзаN{ен у термiни, встановленi навчальним пЛанОМ,

на piBHi магiстра у формi екзамену з дисциплiн бiологiчногоблоку(молекулярна бiологiя
клiтини, метаболiзм органiзму в HopMi i при патологii, природоохороннi аспекти стztлого

розвитку суспiльства, методологiя наукових дослiджень та статистична обРОбКа

бiологiчних даних). Змiот екзЕlмену мае комплексний, iнтегрований харакТеР i
спрямований на виявлення рiвня сформованостi професiйноi компетентностi та готовноСтi
випускникiв до практичноi дiяльностi в }мовах ринкових вiдносин.

Основним завданням атестацiйного екзамену е перевiрка у випускникiв
загальнотеоретичноi пiдготовки з бiологiчних наук, знань основних закономiрностеЙ
бiологii та BMiHb застосовувати iх у самостiйнiй практичнiй дiяльностi фахiвця в галузi
бiологii, виявлення рiвня свiтоглядно-культурологiчноi, фаховоi та метоДиЧНОi

компетентностей випускникiв унiверситету.
Методологiчною основою теоретичного курсу бiологii е структурно-функцiональнi

piBHi органiзацii органiзму та еволюцiйна iдея розвитку, тому випускники повиннi
показати знЕlння з бiологiТ як науки, що вивчае органiзм та принципи функцiонування на
Boix рiвнях його органiзацii в послiдовностi до еволюцiйних процесiв - вiд найбiльш
простих груп, що знаходяться на нижчих щаблях еволюцii, до найбiльш скЛаДнИХ,

розвин}"тих груп,
Метою атестацiйного екзамену з вищезазначених дисциплlЕ с визначення рlвня

теоретичноi та практичноi пiдготовки студентiв до виконаЕня професiйноi бiологiчноi
дiяльностi для присвоення iM квалiфiкацii магiстр бiологii, науковий спiвробiтник в галузi

ýiологii. L{iлi атетстацiйного екзамену зумовлюють контрольну, пiзнавальну та вихоВнУ

функцii. Головною з них е контроль та оцiнка рiвня бiологiчних знань, отриМаНИХ

студентами вIIродовж 1 року i 4 Mic. навчання.
Дтестацiйнийекзаменза умов всебiчного аналiзу його результатiв, дозволяс вичершнО

з'ясувати 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 признача€ться для студентiв ОПП БiолОГiЯ Зi

сп.091 Бiологiядругого (магiстерського) рiвня вищоТ освiти.
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I. OCHOBHI ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ I YMIHЬ

Вiдповiдь студента-випускника на атестацiйному екзаlrtенi повинна засвiдчувати
його глибокi знання теоретичних основ бiологii та застосовування знань в практичнiй
дiяльностi магiстра бiологii, наукового спiвробiтника в галузi бiологii.

Згiдно з вимогами ocBiTHboi програми студенти мають здобути TaKi
компетентностi:
ЗК01. Здатнiсть працювати у мiжнародному KoHTeKcTi,
ЗК02. Здатнiсть використовувати iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологii.
ЗК03. Здатнiсть генерувати HoBi iдеi (креативнiсть).
ЗК04. Здатнiсть дiяти на ocHoBi етичних MipKyBaHb (мотивiв).
ЗК05. Здатнiсть розробляти та керувати проектами.
ЗК06. Здатнiсть проведення дослiджень на вiдповiдному piBHi.
СК01. Здатнiсть користуватися новiтнiми досягненнями бiологii, необхiдними для
професiйноi, дослiдницькоi та/ або iнновацiйноi дiяльностi.
СК02. Здатнiсть формулювати задачi мрделювання, створювати моделi об'ектiв i процесiв
на прикладi рiзних piBHiB органiзацii живого iз використанням математичних методiв й
iнформацiйних технологiй.
СК03. Здатнiсть користуватися с)часними iнформацiйними технологiями та аншtiзувати
iнформачiю в галузi бiологii i на межi предметних галузей.
СК04. Здатнiсть аналiзувати i узагальнювати результати дослiджень рiзних piBHiB
органiзацii живого, бiологiчних явищ i прочесiв.
СК05. Здатнiсть планувати i виконувати експериментальнi роботи з використанням
сучасних методiв та обладнання.
СКOб. Здатнiсть прогнозувати напрямки розвитку сучасноi бiологii на ocHoBi загаJIьного
аналiзу розвитку науки i технологiй.
СК07. Здатнiсть дiагностувати Qтан бiологiчних систем за результатами дослiдження
органiзмiв рiзних piBHiB органiзацii.
СК08. Здатнiсть презентувати та обговорювати результати наукових i прикладних
дослiджень, готувати HayKoBi публiкацii, брати участь у наукових конференцiях та iнших
заходах.
СК09. Здатнiсть застосовувати законодавство про авторське право для потреб практичноi
дiяльностi.
СК10. Здатнiсть планувати та реалiзовувати особистiсний та професiйний саморозвиток
(здатнiсть до навчання впродовж життя).
СК11. Здатнiсть аналiзувати результати взасмодii бiологiчних систем рiзних piBHiB
органiзацii, iх ролi в бiосферi та можливостi використання в рiзних галузях господарства,
медицинi та oxopoHi навколишнього середовища.
СК12. Здатнiсть використовувати вiдповiднi iнструментальнi методи для розв'язання
конкретних науково-практичних задач у галузi бiологiТ,
CKr3. Здатнiсть на ocHoBi розумiння сучасних наукових фактiв, концепцiй теорiй i
методiв приймати рiшення з важливих проблем бiологii.
СК14.Здатнiстьрозробляти та втiлювати в життяпрограмизбереженнябiорiзноманiтгя,
охоронинавколишньогосередовища, рацiональногоприродокористрання.
СК15. Здатнiстьпроводитипрофiлактикузахворювання, розробляти шляхи
запобiганнявпливунегативнихфакторiвсередовища на здоров'ялюдини.
СК16. Здатнiсть використовувати результати наукового пошуку в практичнiй дiяльностi з

бiологii.

Очiкуванi результати навчання:
ПРН1. Володiти державною та iноземною мовами на piBHi, достатньому для спiлкування з

професiйних питань та презентаrдii результатiв власних дослiджень,
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ПРН2. Використовувати бiблiотеки, iнформацiйнi бази даних, iHTepHeT ресурси дJuI
пошуку необхiдноi iнформацii,
ПРН3. Здiйснювати злагоджену роботу на результат у колективi з урахуванням
суспiльних, державних i виробничих iHTepeciB.
ПРН4. Розв'язувати складнi задачi в галузi бiологii, генерувати та оцiнювати iдеi.
ПРН5. Аналiзувати та оцiнювати вплив досягнень бiологiТ на розвиток суспiльства.
ПРНб.Аналiзувати бiологiчнi явища та процеси на молекулярному, клiтинному,
органiзменному, популяцiйно-видовому та бiосферному рiвнях з точки зору

фундаментальних загальнонаукових знань, а також за використання спецiальних сучасних
методiв дослiджень.
ПРН7, Описувати 14 аналiзувати принципи структурно-функцiональноi органiзацii,
механiзмiв регуляцii та адаптацiI органiзмiв до впливу рiзних чинникiв.
ПРН8. Застосовувати пiд час проведення дослiджень знання особливостей розвитку
сучасноi бiологiчноi науки, ocHoBHi методологiчнi принципи наукового дослiдження,
методологiчний i методичний iнструментарiй проведення наукових дослiджень за
спецiалiзацiсю.
ПРН9.Планувати HayKoBi дослiдження, обирати ефективrтi методи дослiдження та iх
матерiальне забезпечення.
прн1O.представляти результати науковоi роботи письмово (у виглядi звiту, наукових
публiкацiй тощо) та усно (у формi догtовiдей та захисту звiту) з використанням сучасних
технологiй, аргументувати свою позицiю в науковiй дискусii.
ПРН1l.Проводити статистичну обробку, аналiз та узагальнення отриманих
експериментальних даних iз використанням програмних засобiв та сучасних
iнформацiйних технологiй.
ПРН12. Використовувати iнновацiйнi пiдходи для розв'язання складних задач бiологii за
невизначених умов i вимог.
ПРН13. !отримуватися основних правил бiологiчноi етики, бiобезпеки, бiозахисту,
оцiнювати ризики застосування HoBiTHix бiологiчних, бiотехнологiчних i медико-
бiологiчних методiв та технологiй, визначати потенцiйно небезпечнi органiзми чи
виробничi процеси, що можуть створювати загрозу виникнення надзвичайних ситуацiй.
ПРН14. Щотримуватись норм академiчноi доброчесностi пiд час навчання та провадження
науковоi дiяльностi, знати ocHoBHi правовi норми щодо захисту iнтелектуальноi власностi.
ПРН15.Умiти самостiйно планувати i виконувати iнновацiйне завдання та формулювати
висновки за його результатами.
ПРН16. Критично осмислювати Teopii, принципи, методи з рiзних галузей бiологii для
вирiшення практичних задач i проблем.
ПРН17.Знати ocHoBHi принципи збереження й змiцнення здоров'я, формувати цiннiснi
орiснтацii щодо здорового способу життя.

Теоретичнi положення, сформульованi у вiдповiдi, мають пiдтверджуватися
приклада]\{и й iлюстрацiями iз власного лосвiду практичноi роботи.
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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.
3. Умiння аналiзувати та проектувати дiяльнiсть фахiвця-бiолога.

запитання бiлета Бали
Теоретичне питання з бiологii
Теоретичне питання з бiологii
Теоретичне питання з бiологii

В протоколi засiдання екзаменацiйноi KoMicii фiксуються оцiнки, одержанi на
атестацiйному екзаменi, в нацiональнiй шкалi, шкалах унiверситету та ECTS,

пiдсумкова
оцiнка

унiверситету
(нормативний

рейтинговий бал)

оцiнка за
rацiональною

шкf}лою

оцiнка
ECTS

показники

90_ 1 00

(високий
piBeHb)

Вiдмiнно А Стулент виявив глибокi та систематизованi знання
теоретичних основ наук, умiння аргументовано

розкривати cyTHicTb теоретичних поло}кень; вiльно оперуе
термiна:rли i поняттями; вiдповiдь iлюструе прикладами iз
майбутньоi професiйноТ дiяльностi, висловлюе власне
ставлення до навчального матерiалу; вiдповiдь чiтка,
логiчна, конкретна, мова лiтературна. При розв'язаннi
методичного завдання виявлrIс здатнiсть до аналiтичного
мислення, оптимального проектування навчального
процесу з урахуванням завдань сучасноi школи,вдаеться
до обrрунтування власних суджень, демонструе творчий
потенцiал.

82-89

(середнiй
piBeHb)

Щобре в Студент виявив IIовне засвоення програми
атестацiйного екзамену, достатньо повно висвiтлюс
теоретичнi положення наук, правильно визначас змiст
основних понять, але при цьому допускае oKpeMi
неточностi, При розвОязаннi методичного завдання
виявляе проектнi вмiння, добирас оптимальнi шляхи та
засоби розв'язання професiйних завдань, допускаючи
незначнi неточностi у розв'язання навчальних ситуацiй.

(74-81)

(середнiй
piBeHb)

[обре с Студент виявив повне засвоення програми
атестацiйного екзilп4ену, достатньо повно висвiтлюс
теоретичнi шоложення наук, rтравильно визначае змiст
основних понять, але при цьому допускае oKpeMi
неточностi. При розв'язаннi практичного завдання
виявляе проектнi вмiння, пропонуе шляхи та засоби

розв'язаннд професiйних завдань, але недостатньо
обrрунтовус ix доцiльнiсть.

64-7з

(достатнiй

Задовiльно D Студент виявив знання основного матерiалу
програми атестацiйного екза]чIену в об'смi, що необхiдний
для подальшоi практичноi роботи; правильно визначае
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piBeHb) змlст основних понять, однак вlдповlдь поверхова,

фрагментарна, мають мiсце неточноотi у розкриттi
понять, iше при цьоIчIу допускае oKpeMi неточностi. При
розв'язаннi практичного завдання вiдчувае труднощi у
проектуваннi навчального проц9су, визначеннi шляхiв та
засоби розв'язання професiйних завдань. Переважае
стереотипнiсть розв'язання запропонованих завдань.

60_63

(достатнiй
piBeHb)

Задовiльно Е Студент виявив знання основного матерiалу
прогрЕlI\4и атестацiйного екзамену в об'емi, елементарно
необхiдному для подальшоi практичноi роботи;
продемонстрував у цiлому розlмiння основних
теоретичних положень i наукових rrонять, однак вiдповiдь
вирiзняеться обмеженiстю, фрагментарнiстю, вiдчувас

утруднення, допускае неточностi та помилки у визначеннi
понять. При розв'язаннi практичних завдань вiдчувае
труднощi у проектуваннi навч€lльного процесу, допускае
помилки у визначеннi шляхiв ,Iа засоби розв'язання
професiйних завдань.

з5-59

(низький
piBeHb)

Незадо-
вiльно

Fх Студент виявив cyTTcBi прогаJIини у засвоеннi
програмового матерiалу, вiдчувае значнi труднощi у
oIIepyBaHHi поняттями, вiдповiдь вирiзнясться
обмеженiстю суджень, фрагментарнiстю, наявнi грубi
помилки. При розв'язаннi методичного завдання допускас
помилки у визначеннi шляхiв та засоби розв'язання
rrрофесiйних завдань, несформованiсть гrрофесiйних
yMiHb.

|-з4

(низький
piBeHb)

Незадо-
вiльно

F Стулешт виявив значнi прогалини у засвоеннi
lrрограмового MaTepia;ry, вiдчувае труднощi в оперуваннi
термiнами та поняттями,. Вiдповiдь обмежена,

фрагментарна, наявнi грубi помилки при виконаннi
практичного завдання, виявляе несформованiсть
професiйних yMiHb.
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III. Форма проведення екзамену, структура завдань

Атестацiйнийекза:rлен е усним.
Кожен екзаменацiйний бiлет включае тризапитання з дисциплiн, матерiа-пи яких

винесенi на екзамен. Кожен бiлет мiстить тризапитання теоретичного спрямування з

бiологiчних дисциплiн.
Екзаменацiйний бiлет мас таку структуру;
1. Теоретичне питання з бiологii.
2. Теоретичне IIитання з бiологii.
З. Теоретичне питання з бiологii.

Напрuклаd

ocHoBHi шляхи катаболiзму моносах |#i#* ''
Особливостi трансляцii у прокарiотiв та мiтохондрiях.
Негативний вплив на людство антРопогенних порушень бiосфери Землi. Патологii
рiзноманiтного походження.

Бiпеm М 2.
Роль метаболiтiв ЦТК у регуляцii обмiну лiпiдiв та забезпечення клiтини енергiею.
З'ясуйте суть гiпотези PHK-cBiTy.
Роль iнформацiТ в наукових дослiдженнях. Суть i види науково-технiчноi iнформацii.
Щжерела науковоТ iнформацii.

Бiлеm М 3
Механiзми реплiкацii ДНК.
Регуляторна роль BiTaMiHiB у метаболiчних процесах (гiпо- та гiпервiтамiнознi стани),
Точнiсть вимiрювань та правила округлювання дробових чисел. Групування
первинних даних.

на атестацiйний екзаI\.{ен виносяться вузловi бiологiчнi питання теоретичнi та
irрактичного спрямування, завдання, що потребlтоть творчоi вiдповiдi та умiння
синтезувати набутi знання i застооовувати ix для вирiшення практичних завдань.

При складаннi атестацiйногоекзамену за вiдповiдi на кожне питання бiлету
виставляються oKpeMi бали. Оцiнка результатiв складання атестацiйного екзамену
здiйснюеться з урахуванням балiв за ycHi вiдповiдi на IIитання.

3 ас о б u, якi с mу d е н mu .и пtсу mь в uко р u с mо ву в аmа н а е кз а"ценi

Навчальнiтаблицi, якi використовувалися при викладаннi вiдповiдних дисциплiн,

1

2
a
J

1

2
a
J
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IY. Змiст Еачального матерiалу
4.1,.Молекулярна бiологiя клiтини

Предмет молекулярноi бiологii. OcHoBHi етапи розвитку молекуjIярноi бiологii, iT

методи та значення. Енергетика взасмодii мiж атомами й молекулами. Вiльна енергiя.

Кова_tlентний зв'язок мiж атомалди в молекулах, Нековалентнi взаемодiI мiж атомаlли й
молекулilп4и.

Структура нуклеiнових кислот, ik фiлогенез. Хiмiчна будова нуклеiнових кислоТ.
Подвiйна опiраль молекули ДНК. Бiлково-нуклеiновi взаемодii, I-{иркУляРНа

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

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

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

Зага_uьна характеристика реплiкацiТ ЩНК: ocHoBHi принципи, особливостi механiзмУ,
компоненти ферментативного комплексу (ферменти полiмеризацii та ферменти, Що

завершують реплiкацiю ЩНК).Реплiкацiя теломерних вiддiлiв ДНК. Функцii телоМераЗ,

механiзм дii теломерази. Теломераза та старiння органiзму. Теломераза та онкогенеЗ.
Метилування цитозину в.ЩНК eyKapioT. Система рестрикuii та модифiкацii у бактерiй.

Метилуванпя ЩНК пов"язане з репараuiсю помилок реплiкацii.Репарацiя пошкоджень ,ЩНК
видаJIення тимiновихдимерiв, залишкiв урацилу i репарацiя дiлянок, якi втратили основи.

Загальна характеристика транскрипцii. Механiзм транскрипцii. Iнiцiацiя, елонгацiя,
термiнаuiя транскрипцii. Конвеерний характер процесу. Продукти транскрипцii. Механiзми
процесiнгу та сплайсiнry. Розшад мРНК.

ПЦготовчi стадii, центри рибосом. Iнiцiацiя, елонгацiя i термiнацiя транслядii.
Особлrивостi трансллrii у прокарiотiв та мiтохондрi-ш<. ПригнiченIuI трансляIii у прокарiотiв та
elKapioTiB.

Фактори, що визначають просторову структ}ру бiлшсiв. Фактори фолллнга. Шаперони.
{Iрiони, як антишаперони. Прочеси copTyBaHIuI i мошфiкащii бiлпсЬ в гршулярному ЕПР та
комплексi Гоrьджi. Сорryвання i траrrспорт бirпсiв мiтохондрiй i ядер. Розпад бiлшсiв.

Клонрашш, аrrлплiфiкацiя i секвенуванlrя ,ЩНК. Геrь-електрофорез. Створення та

скринiнггеномних бiблiотек. Полiмеразна лашцогова реакчiя. Експресiя рекомбiнаrrтrшrх
бiшсiв. Методл аналiзу структ}ри й експресii генiв i геномiв. Блот-гiбришазацiя. АналiЗ
експресii геному. Мsтол{ дослiдження,ЩIК-бirшсових взаемодiй. Методд дослiДженнЯ
протеому. Фiзищri методи дослИженrrя структури 14 активностi бiомакромолеКУЛ.

Рентгеноструктурний аналiз.

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

метаболiтiв.Молекулярна будова компонентiв мембран i ix структурна органiзацiя.
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 ix продуктiв: а:rлiнокиолот, моносахаридiв, азотистих основ, пентоЗ,

фосфатiв, нуклезидiв, 2-моноацилглiцеролу; жирних кислот, холестеролу, целюлоЗи,
лiгнiну), ресорбчii (гiдрофiльних та лiпофiльних речовин) або транспортних uроцесiв
через кров до печiнки, BopiTHoi вени, лiмфатичноТ системи.

Роль iнтермедiатiв циклу трикарбонових кислот (ЩТК) у регуляцii обмiну реЧоВин,
зокрема вуглеводiв. Гормональна регуляцiя вуглеводного обмiну в HopMi та за УмОв йогО
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порушення.Молекулярнi механiзми регуляцii метаболiчних lrроцесiв розпаду вуглеводiв:
глiкогенолiзу, глiколiзу та пентозофосфатного шляху, метаболiтiв циклу трикарбонових
кислот у молекулярних механiзмах регуляцiТ метаболiзму. Молекулярнi механiзми
спряження окиснення i фосфорилювання в дихальному 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 дих.lJIьному ланцюзi. Молекулярнi механiзми

регуляцii метаболiчних процесiв 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 жирпих кислоТ,
кетонових сполук, фосфатидiв, стеридiв.

Молекулярнi механiзми регулJIцii 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

аtrлiнокислот та молекулярнi механiзми ix регуляцii. Молекулярнi механiзми регуляцii
синтетичних процесiв окремих амiнокислот та синтезу протеТнiв за трансляцiйних
процесiв i пост трансляцiйних модифiкацiй.

Вплив антибiотикiв та iнгiбiторiв синтезу пуринових i пiримiдиновихнуклеотидiв та

дезоксинуклеотидiв на механiзми регуляцii метаболiчних процесiв нуклеiнових кислот i
нуклеопротеiнiв. Молекулярнi механiзми реryляцiт катаболiчних i анаболiчних процесiв
нуклеiнових кислот (НК). Вплив антибiотикiв на молекулярнi механiзми регуляцii
метаболiчних процесiв нуклеопротеiнiв. Вплив iнгiбiторiв синтезу пуринових i
пiримiдиновихнуклеотидiв та дезоксинуклеотидiв на молекулярнi механiзми ix регуляцii.
Молекулярнi механiзми регулrlцii реплiкацiйних i транскрипцiйних процесiв.

Регуляторна роль вiталлiнiв у метаболiчних lrроцесах (гiпо- та гiпервiтамiнознi
стани). Вiтамiни, як регулятори молекулярних механiзмiв регуляцii метаболiзму. Роль
rгаких коензимiв, як: тiамiнпiрофосфат, ФАД, ФМН, коензим А, НАД, НАДФ,
пiридоксальфосфат, бiоцитин, лiпоамiди, 5'-дезоксиаденозилкобаламiн, метилкобалатr,tiн, У
молекулярних механiзмах регуляцiТ каталiтичних процесiв за дii ензимiв, РОЛЬ

жиророзчинних BiTaMiHiB у молекулярних механiзмах регуляцii обмiну речовиН.
Молекулярнi механiзми регуляцii метаболiзму за гiпо- та гiпервiтаruiнозних cTaHiB.

Особливостi молекулярних механiзмiв регуляцii метаболiзму за вiтамiнного живлення
тварин,

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

людського суспiльства i природи на рiзних iсторичних етапах. Теоретичний i приклаДний
напрями в созологii. Роль созологii у функцiонуваннi системи людство-бiоофера. СтатУС
созологii, iT структура та взаемозв'язки з iншими науками. Перспективи розвиткУ
созологii. Виникнення та формування системи (соцiум - бiосфера>. CTpyKTypHi елементи
нозологii та ik взаемодiя. Структура та специфiка функцiонування соцiальноi пiдсистеми,
Структура бiосфери та iT стiйкiсть.

Сучасна екологiчна ситуацiя в УкраIнi. Радiоекологiя та if розвиток пiсля aBapii на
ЧАЕС. Радiоактивне забрулнення територii Украiни та сумiжних територiй.

Кореляuiя стану навколишнього аередовища i здоров'я людей. Здоров'я - яК

природний стан органiзму людини. Негативний вплив на людство антропогенних
порушень бiосфери Землi. Патологii рiзноманiтного походження. Урбанiзацiя та u
негативнi наслiдки.
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Геологiчнi, грунтознавчi та гiдрологiчнi аспекти взаемодiI суспiльства i природи.
Геологiчне середовище. Грунти i педосфера. Вплив на Iрунти господарськоi дiяльностi.

Гiдросфера Землi та iT значення для людського суспiльства, Вимоги до якостi води.
Днтропогенний вплив на гiдросферу та його можливi наслiдки. Стадii, види та джереЛа
забруднення поверхневих i пiдземних вод.

Склад i будова атмосфери. !инамiчна рiвновага складу атмосфери. Антропогеннi
впливи на атмосферу. OcHoBHi антропогеннi забрулнювачi атмосфери, ixHi ДжереЛа i
масштаби викидiв.

Зростання техногенного впливу на природу. Структура та функцiонУВаННЯ
природно-госrrодарських систем. Соцiально-економiчнi аспекти екологiчних пРоблем,
Змiни в навколишньому середовищi, викликанi дiяльнiстю людини. Форми ВПлИВУ

дiяльностi людства на навколишнс середовище: прямий, опосередкований, свiдомиЙ,
несвiдомий. Природнi ресурси. Основи економiки природокористування. РацiоналЬне Та

ресурсозберiгаюче природокористування. Проблеми стаJIого розвитку сУопiльСТВа.

Економiчнi важелi оптимiзацii шриродокористування. Екологiчна технологiя: предМеТ,

обОскт i завдання, Маловiдходнi i безвiдходнi технологii. Бiотехнологiя.
Юридичнi аспекти взаемодii суспiльства i природи. Екологiчне право. Екологiчне

право та його функuii. Поняття i система соцiоекологiчного права.

Щержавне управлiння в гаrrузi охорони навколишнього середовиЩа Та

природокористуваЕня. Екологiчна експертиза. Участь Украiни в мiжнароДноМУ
спiвробiтництвi в галузi охорони навколишнього середовища.

Розвиток заповiдноi справи в YKpaiHi. 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 приролнi парки, заказники, пам'ятки природи, заповiднi урочища, ботанiчнi
сади, дендрологiчнi та зоологiчнi парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтВа.
Закон про природно-заповiдний фонд Украiни. Необхiднiсть розширення мережi
природно-заповiдних територiй. Система природно-заповiдних територiй УкраТни:

.регiональний аспект. Рiдкiснi, зникаючi та занесенi до Червоноi книги Украiни видИ

рослин, тварин i грибiв. Причини рiдкостi флори та фауни. Система заходiв охорони
бiорiзноманiття.Система природно-заповiдних територiй. Природно,заповiДний фО"Д
Украiни: бiосфернi та державнi заповiдники, нацiональнi природнi парки, закtВнИКИ,

пам'ятки природи, заповiднi урочища, ботанiчнi сади, дендрологiчнi та зоологiчнi парки,
парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. Закон про природно-заповiДний фОНД
Украiни.

Проблеми сталого розвитку суспiльства. Актуальнi прОбЛеМИ

iнвайронменталiстики: економiчнi, енергетичнi, суспiльнi, демографiчнi.
А, Бергсон, Е. ЛеРуа, П. Теяр де Шарлен та В.I.Вернадський rrpo ноосферУ.

Ноосфера як найвищий етап розвитку бiосфери Землi. Посднання метафiзичногО Та

наукового пiдходiв у формування поняття ноосфери. OcHoBHi критерii переходу бiосферИ

у ноосферу: piBHicTb рас та народностей, спiльний економiчний простiр, вiдсутнiстЬ ВОеН

та збройних конфлiктiв. Сучаснi пролеми становлення ноосфери.
Ноосферологiя як синтетична 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 охорони природи "Зелений cBiT",

Роль бiолога у формуваннi iнвайронментальноi свiдомостi нового поколiння.
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4.4. Методологiя наукових дослiджень та статистичнаобробка бiологiчних даних
Поняття знання та його функuii. Наука як форма пiзнання cBiTy, ПоняттЯ i

особливостi наукового пiзнання, Суб'ект i об'ект наукового пiзнання. CyTHicTb наУКИ i
науковоТ дiяльностi, Предмет, завдання i функuii науки. Специфiка науковоi ДiяЛЬНОСТi.

Наукознавство та його розвиток. Структура i класифiкацiя наук.
Взаемозв'язок науки i практики. Спiввiдношення наукового та поВсяКДенноГО

пiзнання. Наукове дослiдження як форма розвитку науки. Загальна схема наукових

дослiджень. Категорiально-понятiйний апарат наукового дослiдження.
OcHoBHi етапи становлення науки. Умови виникнення науки. Iсторичнi витоки

украiнськОI науки. ОрганiзаЦiя та тенденцiТ розвиткУ науки в сьогоденнiй Украiнi.
Органiзачiя науковоi дiяльностi в УкраiЪi.

Поняття науковоi iнформацii. Роль iнформацii в наукових дослiдженнях. СУТЬ i
види науково_технiчноТ iнформацii. ,Щжерела науковоi iнформацii. Науково-iнформаЦiйНа

дiяльнiстЬ, Зв'язоК дослiдницькоi та iнформацiйноi дiяльностi. Класифiкацiя наукових

дослiджень Методи пошуку i збору науковоi iнформацii. Лiтературнi джерела, матерiалИ

практики, результати наукових дослiджень, нормативнi докlменти. Робота з наУкоВОЮ

лiтературою. Аналiз i iнтершретацiя iнформачii. Органiзацiя роботи з наУкОВОЮ

лiтературою. ПринципИ збираннЯ iнформацiйногО матерiалу: цiлеопрямованiсть,
cTpyкTypoBaHicTb, вибiрковiсть. Форми обмiну науковою iнформацiею.

Поняття наукового методу та його ocHoBHi риси. Система методiв дослiДження.
Зага_пьнонауковi методи. Конкретно HayKoBi методи та спецiальнi методи дослiДження.
Методи бiологiчних дослiджень.

OcHoBHi етапи проведення наукового дослiдження, Органiзаuiя працi Та ii
планування в наукових дослiдженнях. Роль науковоi органiзацii дослiдного гtроЦеСУ У
пiдвищеннi ефективностi наукових дослiджень. Вибiр проблеми ДослiДЖеННЯ.

Психофiзiологiчнi та соцiально-психологiчнi особливостi людини, що забезпечуюТЬ Успiх
творчоi працi у дослiдницькiй роботi. Забезпечення рацiонального трудового режиМУ
дослiдника й органiзацiя робочого мiсця науковця. Науковий апарат дослiдження.

Iсторiя виникнення статистики. Суrасне значення TepMiHa "статистика". ПредмеТ
rст&тистики та його особливостi.

Закон великих чисел i його роль у статистицi. Статистична сукупнiсть, одиницi
сукупностi i ik xapakTepHi риси. Статистичнi закономiрностi та форми ix вияву. ocHoBHi
етапи статистичного дослiдження. Методи статистики. OcHoBHi завдання статистики та ii
органiзацiя. OcHoBHi користувачi статистичноi iнформацii.

суть та значення статистичного спостереження. Статистичнi данi та вимоги до них.

щжерела та iнформацiйнi форми спостереження. Звiтнiсть та спецiально органiзоване

спостереження. План статистичного спостереження. Програмно-методологiчнi питання
IIлану статистичного спостерех(ення.

Мета, об'€кт, одиниця спостереження. Одиниця сукупностi. Вимоги ЩОДО

викладання ознак. Органiзацiйнi питання плану статистичного спостереження. Система
контролю результатiв спостереження. Види та способи спостереження. КласифiКаUiЯ
спостереження за ступенем охоплення одиниць сукуцностi (суцiльне та несуцiльне) i
часоМ реестрацii даних (поточне, перiодичне, одноразове). Види несуцiльного
спостереження та ix характеристики. Способи отримання даних. Помилки статисТичНОГО

спостереження та захOди ix усунення.
Суть, органiзацiя та TexHiKa статистичного зведення. Класифiкацiя зведення (просте i

складне, централiзоване i децентра,шiзо9ане, механiзоване i ручне), СтатистичНi
класифiкацii та ix види. OcHoBHi економiчнi класифiкацii.

Групуванн основа HayKoBoi обробки статистичних даних. Види групУВанЬ:

типологiчне, структурне, аналiтичне. Грулування простi та комбiнацiйнi. Texнika
перегругlування (спосо.би вторинного групування).
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Статистичнi ряди розподiлу, ix елементи. Варiацiйнi та атрибутивнi ряди розподiлу.
ix характеристика та способи побудови. Статистичнi таблицi, iх елементи. Види
статистичних таблиць за характером пiдмета, Розробка присудка статистичноi таблицi.
Правила побудови статистичних таблиць. Статистичнi графiки i правила ix побулови.
Класифiкацiя статистичних графiкiв.

Суть i види статистичних показникiв. Класифiкацiя показникiв за способом
обчислення (шервиннi та похiднi), за ознакою чаоу (iнтервальнi i MoMeHTHi).
Взаемооберненi показники. Система статистичних показникiв. Абсодютнi статистичнi
величини, ix види та одиницi вимiрювання,

Значення абсолютних величин у статистичному дослiдженнi. Вiдноснi величини та
iх значення. Форми вираження вiдносних величин. Види вiдносних величин i способи iх
обчислення, Вiдноснi величини динамiки, виконання договiрних зобов'язань (плану),
планового завдання, структури, координацii, порiвняння, iнтенсивностi.

Взасмозв'язок абсолютних i вiдносних величин. Суrь i призначення середнiх
величин в економiчному аналiзi. Види середнiх величин. Умови на}кового використання
середнiх величин. Середня арифметична проста та зважена, ii властивостi та TexHiKa
обчислення. Середня гармонiчна проста та зважена, умови ii застосування. CTpyKTypHi
середнi мода i медiана. Розрахунок моди i медiани дJuI дискретного та iнтервального рядiв
розподiлу.

Поняття варiацii ознаки. Необхiднiсть вивчення Bapiauii ознаки. OcHoBHi шокrвники
варiацii: розмах варiацii, середн€ лiнiйне та середшс квадратичне вiдхилення, коефiцiснт
варiацii.

,Щисперсiя та ii види. Математичнi властивостi дисперсii i спрощенi способи ii
обчислення, Правило розкладання (декомпозицii) варiацii. Характеристика форьl
розподiлу. Одновершиннi та багатовершиннi кривi. Симетричнi та асиметричнi кривi.

Властивостi форми розподiлу. Асиметрiя i ii оцiпювання. I-{ентральнi моменти
розподiлу. Ексцес та його вимiрювання. Коефiuiенти концентрацii та лока-шiзацii.
Вимiрювання iнтенсивностi структурних зрушень.

Поняття вибiркового спостереження. Генеральна та вибiркова с}купностi, ik ocHoBHi
|характеристики. Безповторна i повторна вибiрки, Вибiрковi оцiнки середньоi та частки,

Похибки вибiркового спостереження. Визначення середньоi (стандартноТ) та
граничноi похибок вибiрки для середньоi i частки. Способи поширення вибiркових
характеристик на показники генерirльноi сукупностi. ,Щовiрчi iнтервали для середньоi та
частки. Рiзновиди вибiрок. Визначення обсягу вибiрки.
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