
 





ВСТУП 

 

Робоча програма дисципліни  Біологія з основами генетики складена відповідно до освітньої 

програми «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського)  рівня вищої освіти. 

Вивчення дисципліни пов’язане з базовими науками, такими як ботаніка, хімія, мікробіологія, 

біохімія, анатомія, фізіологія, а також є основою для оволодіння багатьма фармацевтичними 

дисциплінами. Особлива увага надається тим розділам біології, які мають найбільше значення для 

фармацевтів – хімічний склад і фізіологічні та молекулярні процеси організму як характеристики 

норми та ознаки патології. Враховано значення генетичних методів як при розробці діагностичних 

систем, так і для створення протимікробних засобів. 

 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 

Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 

Кількість кредитів ECTS 4 

Загальна кількість годин 120 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр 2 2 

Кількість аудиторних годин:   

лекції 24 6 

практичні заняття 32 8 

Самостійна робота, год. 64 106 

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 
3,5 

 

- 

Індивідуальні науково-дослідні 

завдання 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення курсу дисципліни «Біологія з основами генетики» полягає у тому, щоб 

навчити здобувачів вищої освіти використовувати в процесі вивчення інших дисциплін, а також у 

професійній діяльності в різних галузях фармації знання про хімічний склад і фізіологічні та 

молекулярні процеси організму як характеристики норми та ознаки патології, що необхідно для 

фармакологічної корекції останніх. 

 

 Завдання: 

 на основі наукових принципів, розкрити здобувачам вищої освіти зміст курсу «Біологія з 

основами генетики» як наукової дисципліни; 

 засвоїти основні концепції розвитку біології. 

 засвоїти рівні організації живої матерії. 



 засвоїти методи біологічної науки. 

 засвоїти положення клітинної теорії. 

 класифікувати структури клітини. 

 пояснювати механізм транспорту речовин через мембрани. 

 характеризувати основні органели клітини. 

 характеризувати процеси фотосинтезу, хемосинтезу та енергетичного обміну. 

 характеризувати процеси біосинтезу білка. 

 засвоїти форми розмноження живих організмів. 

 характеризувати способи розмноження живих організмів, їх біологічне значення; 

 характеризувати теорії старіння та заходи подовження віку людини; 

 характеризувати основні методи генетичних досліджень людини. 

 засвоїти екологічну та генетичну характеристику популяції. 

 характеризувати причини зміни генофонду популяції. 

 засвоїти суть методу генеалогічного аналізу. 

 пояснювати цикли розвитку найбільш поширених паразитичних захворювань. 

 засвоїти основні заходи особистої та громадської профілактики хвороб, що спричинюються 

представниками паразитичних найпростіших. 

 

При вивченні дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати:   

 біологічну термінологію та правильне тлумачення кожного терміна;  

 визначення основних біологічних явищ, процесів, структур  на різних рівнях організації 

живої матерії;  

  причини та наслідки цих процесів, явищ, трактування структурно-функціональних зв’язків; 

 сутність закономірностей спадковості і мінливості;  

 природне та науково-практичне значення цих структур або процесів; пояснювати;  

 будову, локалізацію та функцію структурних компонентів клітини, тканини, організму, 

популяції; 

уміти : 

 користуватися набутими знаннями на практиці;     

 застосовувати основні теоретичні положення на практиці;   

 аналізувати взаємозв’язок набутих теоретичних і практичних навичок з біології з основами 

генетики з вивченням інших медико-біологічних дисциплін та їх значення для професійної 

діяльності майбутніх фахівців. 

 

Набуття компетентностей: 

загальні компетентності (ЗК):  

ЗК 3 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 8 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність 

спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує 

ефективну професійну діяльність. 

ЗК 12 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 

спеціальні (фахові) компетентності:  

СК 1 Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою 

профілактики поширених захворювань, попередження небезпечних інфекційних, 

вірусних та паразитарних захворювань, а також з метою сприяння своєчасному 

виявленню та підтриманню прихильності до лікування цих захворювань згідно з їхніми 

медико-біологічними характеристиками та мікробіологічними особливостями. 

СК 20 Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, у тому 



числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і 

допоміжних речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико- хімічних, 

біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та фармакоорганолептичних 

методів контролю. 

 

Результати навчання (РН):  

РН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

РН 11 
Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій діяльності при виникненні 

спалахів інфекційних, вірусних та паразитарних захворювань. 

РН 12 

Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з 

урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних 

та фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати споживачам безрецептурні 

лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту з наданням консультативної 

допомоги та фармацевтичної опіки 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ» 

 

Модуль І. Загальна біологія 
 

Конкретні цілі: 

Засвоїти предмет та завдання, значення біології з основами генетики, 

взаємозв'язокзіншими науками. 

Засвоїти основні концепції розвитку біології. 

Засвоїти рівні організації живої матерії. 

Засвоїти методи біологічної науки. 

Засвоїти положення клітинної теорії. 

Класифікувати структури клітини. 

Пояснювати механізм транспорту речовин через мембрани. 

Характеризувати основні органели клітини. 

Характеризувати процеси фотосинтезу, хемосинтезу та енергетичного обміну. 

Характеризувати процеси біосинтезу білка. 

Засвоїти основні органічні компоненти клітини. 

Класифікувати ферменти та вітаміни. 

Засвоїти роль білків, ферментів, вітамінів в організмі людини. 

Засвоїти форми розмноження живих організмів. 

Характеризувати способи розмноження живих організмів. 

Засвоїти біологічне значення розмноження. 

Засвоїти етапи мітозу та мейозу. 

Порівнювати процеси мітозу та мейозу. 

Засвоїти морфо-фізіологічні особливості чоловічих і жіночих статевих клітин. 

Характеризувати основні етапи гаметогенезу. 

Характеризувати основні етапи онтогенезу. 

Засвоїти ознаки старіння на різних рівнях організації. 

Характеризувати теорії старіння. 

Засвоїти заходи подовження віку людини. 

 

Тема 1. Вступ до біології. Основні методи біологічних досліджень 

Структура біологічної науки. Взаємозв’язок біології з іншими науками. Основні концепції 

розвитку біології. Рівні організації живої матерії. Значення біології для медицини та фармації. 



Методи біологічної науки. Мікроскопія та її види. Застосування морфо-метричних методів у 

медицині. 

 

Тема 2. Клітина — елементарна одиниця живого. Основні метаболічні процеси 

клітини 

Історія відкриття клітини. Клітинна теорія. Біомембрани, структура, функції та особливості 

будови. Транспорт речовин через мембрани. Одномембранні органоїди. Двомембранні органоїди. 

Немембранні органоїди. Цитоплазма, її склад, структура, функції. Ядро, його будова та функції. 

Неорганічні компоненти клітини, їх функції: а) вода; б)мінеральні речовини. Білки та 

амінокислоти. Вуглеводи. Ліпіди. Нуклеїнові кислоти. АТФ. Ферменти. 

Фотосинтез: а) світлова фаза; б) темнова фаза. Хемосинтез. Генетичний код, його 

характеристика. Біосинтез білка: а) транскрипція; б) трансляція (ініціація, елонгація, термінація). 

Енергетичний обмін: а) підготовчий етап; б) гліколіз; в) гідроліз. 

 

 

Тема 3. Розмноження живих організмів. Мейоз — основа статевого розмноження 

 

Форми розмноження живих організмів: а) безстатеве розмноження; б) статеве 

розмноження; в) редуковані форми статевого розмноження. Клітинний цикл: а) інтерфаза; б)мітоз; 

в) цитокінез. Порушення мітозу. 

Мейоз. Особливості протікання. Гаметогенез (розвиток статевих клітин): а) оогенез; б) 

сперматогенез. Будова статевих клітин людини. 

 

Тема 4. Онтогенез, його періодизація та характеристика 

 

Основні етапи ембріогенезу: а) запліднення; б) дроблення; в) гаструляція; г) нейруляція; ґ) 

диференціація зародкових листків. Постембріональний період онтогенезу, його періодизація. 

Старіння. Регенерація. Основи екології людини. 

 

Модуль II 

Медична генетика та паразитологія 
 

Конкретні цілі: 

Засвоїти особливості успадкування ознак при моногібридному,дигібридному та 

полігібридному схрещуванні. 

Засвоїти поняття “кодомінування”, “компліментарна 

взаємодія”,“взаємодіяалельнихінеалельних генів”. 

Засвоїти статистичні закономірності розподілу ознак при різних типах успадкування 

ознак. 

Засвоїти особливості картування хромосом. 

Характеризувати основні методи генетичних досліджень людини. 

Засвоїти основні недоліки та причини появи похибок при генетичних дослідженнях. 

Характеризувати основні типи спадкових хвороб. 

Пояснювати причини появи спадкових хвороб. 

Засвоїти статистичні закономірності модифікаційної мінливості. 

Засвоїти екологічну та генетичну характеристику популяції. 

Характеризувати причини зміни генофонду популяції. 

Засвоїти суть закону Харді—Вайнберга та його практичне застосування в медицині. 

Засвоїти суть методу генеалогічного аналізу. 

Засвоїти основні поняття паразитології. 

Пояснювати цикли розвитку найбільш поширених паразитичних захворювань. 

Засвоїти медичне значення паразитичних найпростіших. 



Засвоїти основні заходи особистої та громадської профілактики хвороб, що 

спричинюються представниками паразитичних найпростіших. 

 

Тема 5. Закономірності успадкування ознак 
Історія розвитку генетики. Основні терміни і поняття сучасної генетики. Закони Менделя. 

Полігібридне схрещування. Статистичні закономірності успадкування. Гіпотеза чистоти гамет. 

Взаємодія неалельних генів (компліментарність, епістаз, полімерія, множинна дія, плейотропія). 

Взаємодія алельних генів (домінування, неповне домінування, кодомінування, наддомінування). 

 

Тема 6. Хромосомна теорія спадковості. Популяційна генетика 
Хромосомна теорія спадковості Моргана. Групи зчеплення. Порушення зчеплення. 

Кросинговер. Картування хромосом. Теорії визначення статі, особливості успадкування ознак 

зчеплених зі статтю. Популяційна генетика. Закон Харді—Вайнберга. Умови його застосування. 

 

Тема 7. Методи медичної генетики 
Генеалогічний метод. Цитогенетичний метод. Метод виявлення статевого хроматину. 

Близнюковий метод. Біохімічний метод. Метод дерматогліфіка. Популяційно-статистичний метод. 

Метод ДНК-діагностики. Пренатальна діагностика. 

 

Тема 8. Мінливість, її види та значення. Спадкові хвороби 
Типи мінливості. Форми мінливості. Рівні мінливості. Мутаційний процес. Мутагенез. 

Аналіз механізмів виникнення мутацій. Статистичні закономірності модифікацій. 

Спадкові хвороби, їх визначення, причини появи та класифікація. Автосомно-

рецесивніхвороби. Автосомно-домінантні хвороби. Хвороби, зчеплені зі статтю. 

Мультифакторіальнізахворювання. Хромосомні хвороби. Аномалії розвитку, причини та 

механізми їх появи. Принципи лікування спадкових захворювань. Профілактика спадкових 

захворювань. 

 

Тема 9. Медична протозоологія, гельмінтологія та арахноентомологія 
Біологічні основи паразитизму і трансмісійних захворювань. Паразитизм як біологічний 

феномен. 

 

Тема 10. Медична протозоологія, гельмінтологія та арахноентомологія 
Поширення паразитичних форм у тваринному світі: а)підцарство найпростіші; б) тип плоскі 

черви (сисуни та стьожкові черви); в) тип круглі черви; г) тип членистоногі. 

 



4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

  

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л пр с.р. л пр с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Загальна біологія 

Тема 1. Вступ до біології. 

Основні методи біологічних 

досліджень 

11 2 3 6 11 - - 11 

Тема 2. Клітина — елементарна 

одиниця живого Основні 

метаболічні процеси клітини 

11 2 3 6 11,5 0,5 1 10 

Тема 3. Розмноження живих 

організмів Мейоз — основа 

статевого розмноження 

11 2 3 6 12 0,5 0,5 11 

Тема 4. Онтогенез, його 

періодизація та характеристика 
11 2 3 6 11,5 - 0,5 11 

Модуль ІІ. Медична генетика та паразитологія 

Тема 5. Закономірності 

успадкування ознак 
12 3 3 7 13 1 1 11 

Тема 6. Хромосомна теорія 

спадковості. Популяційна 

генетика 

12 3 3 7 13 1 1 11 

Тема 7. Методи медичної 

генетики 
12 3 3 7 12 1 1 10 

Тема 8. Мінливість, її види та 

значення. Спадкові хвороби 
12 3 3 7 12 1 1 10 

Тема 9. Медична протозоологія, 

гельмінтологія та 

арахноентомологія 

12 2 4 6 11,5 0,5 1 10 

Тема 10. Медична протозоологія, 

гельмінтологія та 

арахноентомологія у тваринному 

світі 

12 2 4 6 12,5 0,5 1 11 

Усього годин 120 24 32 64 120 6 8 106 

 

  

5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1.  Тема 1. Вступ до біології. Основні методи біологічних 

досліджень 
3 0 

2.  Тема 2. Клітина — елементарна одиниця живого Основні 

метаболічні процеси клітини 
3 1 

3.  Тема 3. Розмноження живих організмів Мейоз — основа 

статевого розмноження 
3 0,5 

4.  Тема 4. Онтогенез, його періодизація та характеристика 3 1 

5.  Тема 5. Закономірності успадкування ознак 3 1 

6.  Тема 6. Хромосомна теорія спадковості. Популяційна генетика 3 1 



7.  Тема 7. Методи медичної генетики 3 1 

8.  Тема 8. Мінливість, її види та значення. Спадкові хвороби 3 1 

9.  Тема 9. Медична протозоологія, гельмінтологія та 

арахноентомологія 
4 1 

10.  Тема 10. Медична протозоологія, гельмінтологія та 

арахноентомологія у тваринному світі 
4 1 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Вступ до біології. Основні методи біологічних 

досліджень 
6 11 

2 Тема 2. Клітина — елементарна одиниця живого Основні 

метаболічні процеси клітини 
6 10 

3 Тема 3. Розмноження живих організмів Мейоз — основа 

статевого розмноження 
6 11 

   4 Тема 4. Онтогенез, його періодизація та характеристика 6 11 

5 Тема 5. Закономірності успадкування ознак 7 11 

6 Тема 6. Хромосомна теорія спадковості. Популяційна генетика 7 11 

7 Тема 7. Методи медичної генетики 7 10 

8 Тема 8. Мінливість, її види та значення. Спадкові хвороби 7 10 

9 Тема 9. Медична протозоологія, гельмінтологія та 

арахноентомологія 
6 10 

10 Тема 10. Медична протозоологія, гельмінтологія та 

арахноентомологія у тваринному світі 
6 11 

 

 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, методи 

письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 

здобувачами вищої освіти та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

 систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 

вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою 

заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

 модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 

питаннями, написання студентами поточних письмових тестових завдань, практичних 

завдань за змістовними модулями; 

 оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки змісту 

роботи та її захисту у формі реферату та презентацій; 

індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а 

також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, висновків. 

 Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу 

передбачається оцінювання успішності студентів з дисципліни в балах. 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські заняття, самостійну 

роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань 



програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань студентів здійснюється в 

двох формах: поточний контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і підсумковий 

контроль (іспит). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 

отримує максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 

балів, за підсумковий – 40. Студент, який за результатами поточного контролю набрав 

менше 30 балів, не допускається до іспиту(підсумкового контролю).  

 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 

використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 

шкал: 

 

 

Шкала оцінок результатів контролю знань студентів 

Визначення назви за 

державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 

ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS 

оцінка 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома помилками 
82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 
75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 

перед тим як отримати екзамен (без 

повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 

подальша робота (повторне вивчення 

модуля) 

0 – 34 F 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

(розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

                                                       

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю 

відвідали всі аудиторні навчальні заняття з дисципліни, передбачені робочою навчальною 

програмою, виконали всі види навчальних завдань та при вивченні модуля набрали за поточну 

навчальну діяльність кількість балів, не меншу за мінімальну. Здобувачу вищої освіти, який не 

відвідав частину аудиторних навчальних занять чи не виконав частину навчальних завдань, 

передбачених робочою навчальною програмою з поважної причини, вносяться корективи до 

індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до 

визначеного терміну. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю на 

контрольному занятті і включає контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. 

Проводиться шляхом тестового контролю, перевірки засвоєння практичних вмінь і навичок, 

письмової відповіді на контрольні запитання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється в 3 етапи: 



І етап – тестовий контроль рівня теоретичної підготовки здобувачі вищої освіти. Кожному 

здобувачу вищої освіти пропонуються 30 тестових завдань. Правильно розв’язане тестове 

завдання оцінюється в 0,5 бала; 

ІІ етап  - індивідуальна контрольна письмова робота, яка містить 3 контрольних запитання. 

Правильна відповідь на кожне запитання оцінюється в 5 балів; 

ІІІ етап -  перевірка рівня засвоєння практичних вмінь і навичок. Здобувач вищої освіти 

отримує 2 завдання. Кожне правильно  виконане завдання оцінюється в 5 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за результатами 

підсумкового модульного контролю – 40. Підсумковий модульний контроль вважається 

зарахованим, якщо здобувач вищої освіти  набрав не менше 25 балів. 

Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсумкової 

оцінки, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 

переліків, визначених робочою навчальною програмою. 

Максимальна кількість балів при вивченні кожного модулю -100, в тому числі за поточну 

навчальну діяльність та виконану контрольну роботу – 60 балів, за результатами підсумкового 

модульного контролю – 40 балів. 

Оцінка з навчальної дисципліни "Біологія з основами генетики" виставляється лише 

здобувачам вищої освіти, яким зараховані обидва модулі з дисципліни. 

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована 

навчальна дисципліна. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з 

дисципліни здобувачам вищої освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 

участь в олімпіаді з дисципліни серед інших навчальних закладів України, доповіді на наукових 

студентських конференціях та інше. 

 

Критерії оцінювання відповідей студентів на семінарських заняттях 

Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. використання додаткової літератури; 

5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 

теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 

поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний 

характер. Студент володіє способами концентрованого викладу матеріалу. 

Демонструє творче застосування знань при переформатуванні запитання.  У 

відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 

викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база. 

Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у новій навчальній 

ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки. 



"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий та 

послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має формальний 

характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент використовує лише 

окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді наявні фактичні та 

мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 

2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній послідовності. 

Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі фрагменти, 

називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі висловлювання 

(судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 

Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, 

завдання для самостійної роботи, презентації результатів дослідження, тестові завдання,  

контрольні роботи. 

 

 

Заочна форма навчання 

 

№ 
Вид діяльності 

(завдання) 
Критерії оцінювання 

Максимальна 

кількість балів 

1 Практичні заняття  5 практичних занять, що проводяться з 

оформленням протоколу заняття та тестового 

контролю знань. Максимальна кількість балів 

на семінарі – 10 (5*10) 

50 

2.  Контрольна робота Виконується на платформі Moodle 10 

3. Іспит І етап  - 20 тестів по 1 балу за кожну 

правильну відповідь 

ІІ етап - індивідуальна контрольна письмова 

робота, яка містить 4 контрольних запитання. 

Правильна відповідь на кожне запитання 

оцінюється в 5 балів; 

20 

 

 

20 

 

 Всього  100 

 

Примітка: за умови відсутності іспиту, підсумковий контроль проводиться у формі заліку і 

складається з  поточного контролю, макимальна сума балів має становити  100балів. 

 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

консультативної роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних 

індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами вищої освіти 

належить: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 

− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 



− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 

− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 

− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції. 

 Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни 

«Біологія з основами генетики» з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів 

вищої освіти передбачено застосування активних і інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, 

семінарів в активній формі. 
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