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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Основи біології та генетики людини» є 

фундаментальною у системі підготовки майбутніх психологів. Біологія – це 

комплекс наук, які відрізняються за предметом вивчення і вивчають життя як 

особливу форму руху матерії, закони її існування і розвитку. 

Об’єктомвивчення біології є живі організми, їх будова, функції, природні 

угрупування. Курс «Основи біології та генетики» об’єднує декілька окремих 

біологічних наук, предмет вивчення яких відрізняється. Так, навчальна 

дисципліна «Основи біології та генетики» вивчає основні закономірності 

існування живих організмів, будову і функції клітини, основи генетики та 

специфіку індивідуального розвитку, закономірності розвитку життя на Землі, 

походження людини, основи екології. 

Дисципліна закладає основи для вивчення студентами-психологами 

антропології, зоопсихології, психофізіології, вікової психології та інших 

психологічних дисциплін, а також сприяє формуванню певних знань, умінь і 

навичок інтелектуальної та практичної (дослідницької) діяльності. 

Дисципліна «Основи біології та генетики людини» складається з трьох модулів: 

основні закономірності існування живих організмів; основи генетики та 

специфіка індивідуального розвитку; еволюція органічного світу. 

Метоюнавчальної дисципліни є формування у студентів системи знань про 

біологічну природу людини, природне походження її психологічних 

особливостей, розуміння біогенетичної детермінованості індивідуальних 

психофізіологічних якостей людини, її поведінки та системи зв’язків між 

людьми. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

− будову і функції клітини, основні положення клітинної теорії; 

− закономірності спадковості та мінливості; 

− основні положення синтетичної теорії еволюції; 

−системи органів організму людини та механізми їх регуляції; 
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Уміти: 

–порівнювати, аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між 

окремими біологічними явищами, формулювати висновки; 

–розраховувати середню величину мінливості варіаційного ряду ознак; 

–вирішувати задачі, опираючись на основні закономірності спадковості. 

Основними формами роботи в процесі вивчення дисципліни «Основи біології 

та генетики» є лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна 

робота з викладачем. 

Лекції передбачають викладання основних програмних тем навчальної 

дисципліни, формування у студентів фундаментальних наукових біологічних 

понять і переконань. 

На практичних заняттях студенти отримують навички та уміння застосовувати 

теоретичні знання під час вирішення практичних задач, креслення графіків, 

створення порівняльних таблиць. Обговорюють основні закономірності 

функціонування живих систем, сучасні концепції та теорії розвитку органічного 

світу. 

Під час самостійної роботи студенти опрацьовують лекційний матеріал, 

джерела літератури із запланованих тем, готують реферати та доповіді, 

виконують практичні завдання у вигляді порівняльних таблиць, графіків, 

вирішення задач. 

Під час індивідуальної роботи з викладачем студенти консультуються з питань 

підготовки до практичних занять, написання рефератів та доповідей, 

відпрацьовують пропущені заняття та незадовільні оцінки. 

Формами контролю за процесом та результатами засвоєння матеріалу під час 

вивчення дисципліни є поточний  модульний контроль успішності та залік. 

Модульний контроль проводиться у формі тестування або контрольної роботи. 

Залік проводиться у формі співбесіди з викладачем за білетом. 
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1 НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Біологія – це комплекс наук, які відрізняються за предметом вивчення і 

вивчають життя як особливу форму руху матерії, закони її існування і розвитку. 

Геном – сукупність генів, що знаходяться в гаплоїдному наборі хромосом. 

Генотип – сукупність спадкових факторів організму: генів, хромосом, пластид, 

мітохондрій. 

Гомеостаз – постійність складу внутрішнього середовища організму. До 

внутрішнього середовища людини належить кров, лімфа, міжклітинна рідина. 

Еволюція – процес історичного прогресивного розвитку органічного світу 

шляхом поступового пристосування живих систем до безперервно змінюваних 

умов існування. 

Екологія – біологічна наука, що вивчає взаємовідносини організмів із 

середовищем, організацію і функціонування надорганізмових систем: 

популяцій, біоценозів і біосфери. 

Експресивність – ступінь прояву ознаки в різних умовах середовища. Під 

експресивністю розуміють ступень фенотипного прояву гена. 

Загальна біологія – комплексна наука, що вивчає основні та спільні для всіх 

живих організмів закономірності живої природи: полярність, симетрію, 

зональність, адаптивність, циклічність, детермінізм, спадковість і мінливість. 

Конституція – достатньо стабільна комплексна біологічна характеристика 

людини, варіант адаптивної норми, що відображає реактивність та 

резистентність організму до факторів середовища. 

Мінливість – здатність організмів змінювати свій фенотип і генотип у 

конкретних умовах зовнішнього середовища. 

Ноосфера – фаза розвитку біосфери, у ході якої розумна діяльність біосфери є 

головним визначальним фактором її функціонування. 

Норма реакції – діапазон мінливості, в межах якого один і той самий генотип 

здатний давати різні фенотипи  залежно від умов середовища. 

Онтогенез – повний цикл індивідуального  розвитку кожної особини, в основі 
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якого реалізація спадкової інформації на всіх стадіях існування в певних умовах 

зовнішнього середовища; він починається утворенням зиготи і закінчується 

смертю. 

Пенетрантність – процентне співвідношення особин, у яких даний ген 

проявляється у фенотипі, до загальної кількості особин, у яких ген міг би 

проявитися. 

Природний добір – процес збереження та виживання організмів, більш 

пристосованих до умов певного середовища, й загибелі менш пристосованих. 

Він є наслідком боротьби за існування, основним фактором еволюції. 

Рівні організації живої матерії – молекулярний, клітинний, організмовий, 

популяційно-видовий, біогеоценотичний, біосферний. 

Синтетична теорія еволюції – результат розвитку дарвінізму, генетики, 

екології та інших біологічних наук. 

Спадковість – властивість організмів повторювати в ряді поколінь подібні 

ознаки будови та функцій та забезпечувати специфічний індивідуальний 

розвиток в певних умовах середовища. 

Фенотип – сукупність усіх ознак і властивостей організму, які є результатом 

взаємодії генотипу з зовнішнім середовищем. 

Філогенез – історичний розвиток організмів, еволюція органічного світу чи 

окремих систематичних груп. 
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2 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
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ІІ СЕМЕСТР 

1 Фундаментальні властивості живого 2 2 8 

2 Біологія клітини 2 2 8 

3 Розмноження та індивідуальний розвиток організму 2 2 8 

4 Закономірності спадковості та мінливості 2 2 8 

5 Загальний огляд систем організму людини 4 4 13 

6 Нервова система та залози внутрішньої секреції 2 2 8 

Разом за ІІ семестр 14 14 53 

Форма контролю:залік    
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3 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ, ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1Фундаментальні властивості живого 

Предмет і методи біологічних досліджень. Біосоціальна природа людини. Місце 

і завдання біології у системі підготовки психолога. Субстрат життя. 

Фундаментальні властивості живого: здатність до самооновлення, 

самовідтворення, саморегуляції. Обмін речовин і енергії. Подразливість. 

Гомеостаз. Репродукція. Спадковість. Мінливість. Індивідуальний розвиток. 

Філогенетичний розвиток. Дискретність і цілісність. Рівні організації живого. 

Співвідношення фізико-хімічних, біологічних і соціальних явищ. 

Питання для самоперевірки 

1. Одна з основних властивостей живого – це здатність до репродукції. На 

якому рівні організації живих організмів цей процес здійснюється на основі 

матричного синтезу? 

2. У чому полягає діалектико-матеріалістичне уявлення про сутність життя? 

3. Який внесок зробили І.М.Сєченов, С.П.Боткін та І.П.Павлов у створення 

сучасної клітинної теорії? 

4. Порівняти будову та функції органічних речовин, що входять до складу 

клітини. 

5. У чому полягає сутність центральної догми (основного постулату) 

молекулярної біології? 

6. Історія створення клітинної теорії. 

7. Сучасний стан клітинної теорії. 

8. Сучасні методи цитологічних досліджень. 

9. Які неклітинні форми життя існують? 

10. Які клітинні форми життя відомі? 

Література: [4, с. 83–84; 5, с. 62–70; 7, с. 48–54; 8, с. 46–55; 13, с. 21–27; 14, с. 

73–77, 103–104]. 

Тема 2 Біологія клітини 



10 
 

Клітина як елементарна генетична і структурно-функціональна біологічна 

одиниця. Перші спостереження і дослідження клітини. Створення клітинної 

теорії. Клітинна теорія Т. Шванна. Розвиток клітинної теорії Р. Вірховом. 

Сучасний стан клітинної теорії. Неклітинні та клітинні форми життя. 

Прокаріоти та еукаріоти. Структура і функції компонентів клітини. Структурні 

компоненти протоплазми. Цитоплазматичний матрикс. Органоїди. Будова ядра: 

каріоплазма, ядерця, хромосоми. Каріотип людини. Клітина як відкрита 

система. Обмін речовин і перетворення енергії в клітині. Біосинтез білка. 

Життєвий цикл клітини. Мітоз. 

Питання для самоперевірки 

1. У клітинах м’язової тканини відбувається інтенсивний аеробний процес 

утворення і накопичення енергії у вигляді макроергічних зв’язків АТФ. У якій 

органелі відбуваються ці процеси? 

2. Під час вивчення клітин підшлункової залози за допомогою мікроскопа було 

виявлено органелу, що складається з великої кількості комірок, каналів, 

цистерн та з’єднується з плазмолемою. Яка це органела? 

3. У клітину вторгся вірус грипу. Механізм біосинтезу білка клітини змінився, 

на яких органелах почав здійснюватись синтез вірусного білка? 

4. Під час вивчення тонкої структури клітини виявлено кулясту одномембранну 

органелу, яка містить гідролітичні ферменти. Відомо, що ця органела 

забезпечує внутрішньоклітинне травлення і захисні реакції клітини. Яка це 

органела? 

5. Біля ядра виявлено органелу, що складається з двох циліндрів, утворених 

мікротрубочками і розташованих перпендикулярно один до одного. Було 

з’ясовано, що ця органела – складова мітотичного веретена поділу у тваринних 

клітинах. Як вона називається? 

6. На електронограмах клітин печінки щура добре помітні структури овальної 

форми, двомембранні, внутрішня мембрана яких утворює кристи. Які це 

органели? 

7. У клітині містяться одномембранні органели кулястої форми розміром 0,2–1 
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мкм, які містять протеолітичні ферменти. Їх утворення пов’язане з апаратом 

Гольджі. Які це органели? 

8. У ядрі клітини є непостійні структури, які зникають на початку поділу 

клітини і знову з’являються наприкінці його. Вони містять білок, РНК і беруть 

участь у формуванні субодиниць рибосом. Які це структури? 

9. У клітині досліджували одномембранну органелу кулястої форми, що містить 

гідролітичні ферменти. Яка це органела? 

10. Яку форму мають різні клітини тваринних організмів? 

11. Яка модель клітинної мембрани існує? Пояснити значення її структурних 

компонентів. 

12. Назвіть відмінні ознаки рослинної, грибної і тваринної клітин. Які 

подібності в їхній будові вказують на єдність їхнього походження ? 

13. Чому гриби займають проміжне положення між рослинами і тваринами? 

14. Перерахуєте і дайте стислу характеристику основним клітинним 

органоїдам. Які з них є бімембранними структурами? 

Література: [1, с. 52–54; 2, с. 52–53; 3, с. 68–74; 6, с. 82–85; 11, с. 41–47; 12, с. 

94–97; 15, с. 16–17]. 

 

Тема 3Розмноження та індивідуальний розвиток організму 

Безстатеве та статеве розмноження. Будова статевих клітин (гамет). 

Гаметогенез: сперматогенез і овогенез. Мейоз. Біологічна роль статевого 

розмноження. Статевий диморфізм. Біологічна особливість репродукції 

людини. Типи онтогенезу. Періодизація онтогенезу. Критичні періоди 

ембріонального розвитку. Основні закономірності постембріонального 

розвитку. 

Питання для самоперевірки 

1. Навести спільні риси та відмінності розвитку яйцеклітин і сперматозоонів 

вищих тварин і людини. 

2. Ембріональний розвиток вищих тварин. 

3. Фази мітозу, суть і значення процесів поділу соматичних клітин. 
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4. Періоди ембріонального розвитку вищих тварин. 

5. Особливості фізичного та психічного розвитку дитячого та юнацького 

організмів. 

6. Назвіть і охарактеризуйте основні стадії ембріогенезу тварин. 

7. З яких зародкових листків розвиваються покриви, органи травневої, 

дихальної, серцево-судинної систем? 

8. Яким чином відбувається закладка та диференціація нервової трубки у 

хордових? 

9. Назвіть ароморфози в еволюції головного мозку людини. 

10. Що є структурною та функціональною одиницею переднирки, первинної та 

вторинної нирок? 

11. Назвіть ароморфози в статевій системі людини. 

12. Назвіть приклади онтофілогенетично зумовлених вад розвитку різних 

систем органів у людини. 

Література: [1, с. 78–79; 2, с. 52–56; 3, с. 56–64; 6, с. 46–48; 9, с. 21–27; 10, с. 

43–47; 16, с. 116–117; 17, с. 87–89]. 

 

Тема 4 Закономірності спадковості та мінливості 

Гомозиготи та гетерозиготи. Генотип і фенотип. Гібридологічний метод. 

Моногібридне схрещування. Закони Г.Менделя. Статистичний характер законів 

генетики. Гіпотеза «чистоти гамет». Аналізуюче схрещування. Дигібридне і 

полігібридне схрещування. Хромосомна теорія спадковості. Генетика статі. 

Зчеплене успадкування. Типи взаємодії генів. Цитоплазматична спадковість. 

Модифікаційна мінливість, її статистичні закономірності. Варіаційний ряд. 

Генотипова мінливість, її види. Накопичення мутацій в популяціях. Залежність 

мутаційного процесу від умов середовища. Закон М. І. Вавилова гомологічних 

рядів спадкової мінливості. Значення генетики для психології. 

 

Питання для самоперевірки 
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1. При схрещуванні між собою чистопорідних білих курей нащадки 

виявляються білими, а при схрещуванні чорних курей – нащадки чорні. 

Нащадків від схрещування білої і чорної особини називають «блакитними». Яке 

пір’я будуть мати нащадки білого півня та «блакитної» курки? Якого кольору 

будуть нащадки двох особин з «блакитним» пір’ям? 

2. Гігантський зріст рослин вівса – це рецесивна ознака. Що можна сказати про 

генотипи батьківської пари, якщо половина нащадків має нормальний, а 

половина – гігантський зріст. Який генотип батьків, якщо тільки чверть 

нащадків відрізняється гігантизмом? Які форми вівса треба схрестити, щоб 

отримати однорідних нащадків за даною ознакою? 

3. Які ознаки будуть матимуть гібридні томати, отримані внаслідок запилення 

червоноплідних рослин нормального зросту пилком жовтоплідних карликових 

томатів? Який результат дасть подальше схрещування таких гібридів? Відомо, 

що червоний колір плодів – домінантна ознака, а карликовість – рецесивна. Всі 

висхідні рослини є гомозиготними; гени обох ознак знаходяться в різних 

хромосомах. 

4. Рецесивний ген гемофілії розташований в Х-хромосомі. Батько дівчини 

страждає на гемофілію, а мати здорова і походить з сім’ї, в якій хвороби не 

було. Дівчина одружилась зі здоровим юнаком. Що можна сказати про їх 

майбутніх синів, дочок, а також онуків та онучок (за умови, що сини та дочки 

не будуть одружуватись з носіями гена гемофілії)? 

5.  Стандартні норки мають коричневе хутро, а алеутські – блакитно-сіре. 

Обидві породи гомозиготні, причому коричневе забарвлення домінує. 

Яке потомство утвориться від схрещування цих порід у першому поколінні? 

Що станеться при схрещуванні між собою таких гібридів? 

Який результат буде при схрещуванні алеутської норки з гібридами першого 

покоління? 

Яку назву має такий вид схрещування? 

6. У томатів ген червоного кольору плодів домінує над геном жовтого кольору. 

Якого кольору плоди будуть у рослин, отриманих від схрещування 
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гомозиготних томатів з червоними і жовтими плодами? 

Які плоди будуть в потомстві другого покоління? 

Назвіть усі форми, які можуть утворитись при схрещуванні одного з 

червоноплідних представників потомства другого покоління з гібридом 

першого покоління. 

7. Ген чорного забарвлення рогатої худоби домінує над геном червоного 

забарвлення. 

Яке потомство утвориться в першому поколінні при схрещуванні 

чистопородного чорного бика з червоними коровами? 

Яким буде потомство другого покоління від схрещування між собою гібридів 

першого покоління? 

Яке потомство утвориться при схрещуванні червоного бика з гібридними 

коровами першого покоління? 

Література: [1, с. 89–92; 2, с. 32–34; 4, с. 28–34; 7, с. 76–78; 8, с. 68–69; 11, с. 

43–45, 18 с. 69–71]. 

 

Тема 5 Загальний огляд систем організму людини 

Органи та системи органів. Види, будова та функції тканин. Опорно-рухова 

система. М’язова система. Системи крові та кровообігу. Система дихання. 

Система травлення. Система виділення. 

Питання для самоперевірки 

1. Остеон – це структурна одиниця кістки, яка складається з декількох видів 

клітин, що виконують різні функції. Як називаються клітини, що забезпечують 

ріст і регенерацію кісткової тканини? 

2. До якого виду кісток за формою належить лобова кістка черепа? 

3. Лицьовий відділ черепа складається з кількох парних і непарних кісток. Яка з 

наведених кісток є непарною? 

4. Передпліччя людини складається з певної кількості кісток. Скільки їх у 

людини? 

5. Хребет людини має S-подібні вигини, що пов’язані з прямоходінням і 
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забезпечують його пружність. У яких відділах хребта є лордози – вигини хребта 

вперед? 

6. Міофібрили – це волокна, які входять до складу посмугованої м’язової  

тканини і складаються з протофібрил білкової природи. Які скоротливі білки 

входять до складу протофібрил? 

7. Жувальний м’яз під час свого скорочення піднімає опущену нижню щелепу. 

До якого виду м’язової тканини належить цей м’яз? 

8. Посмугована м’язова тканина складається з пучків волокон, кожне з яких 

вкрите оболонкою. Яку назву має ця оболонка? 

9. Кров – особлива рідка тканина, що є внутрішнім середовищем організму і 

циркулює в замкненій кровоносній системі, забезпечуючи гуморальний 

(рідинний) зв’язок між усіма органами й тканинами. До якого виду тканин 

належить кров? 

10. Шкіра – це зовнішній покрив тіла людини, що захищає глибше розташовані 

тканини, бере участь в терморегуляції та обміні речовин. До якого виду тканин 

належить шкіра? 

Література: [3, с. 29–33; 6, с. 62–63; 7, с. 18–19; 8, с. 26–27; 12, с. 31–35; 13, с. 

90–102, 16, с. 66–67]. 

 

Тема 6 Нервова система та залози внутрішньої секреції 

Центральна нервова система. Периферична нервова система. Автономна 

нервова система: симпатичний і парасимпатичний відділи. Будова і функції 

відділів головного мозку. Значення кори головного мозку. Поняття про 

гормони. Роль гуморальної регуляції в процесах росту, розвитку організму 

людини та адаптації до дії стресових факторів. Передня частка гіпофізу, її 

гормони та їх значення для організму. Проміжна та задня частка гіпофізу. 

Щитоподібна залоза, її роль в регуляції функцій організму. Гормони 

підшлункової залози, їх значення. Гормони мозкової та кіркової речовини 

надниркових залоз, їх значення. 

Питання для самоперевірки 
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1. Скільки пар черепно-мозкових нервів існує? На які групи їх поділяють? 

2. Які види черепно-мозкових нервів розрізняють за характером дії? 

3. Назвіть основні відділи головного мозку та їх функції. 

4. Перелічіть відділи нервової системи. 

5. Які типи нервової системи існують? 

6. Назвіть етапи філогенезу нервової системи організмів різних рівнів 

організації. 

7. Чим визначається різниця нервової системи безхребетних і хребетних 

тварин? 

8. У чому полягає подібність нервових систем теплокровних тварин? 

9. Пояснити значення гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи для 

адаптації організму до дії стресових факторів. 

Література: [1, с. 78–79; 7, с. 72–73; 9, с. 8–12; 10, с. 67–68; 18, с. 41–47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Предмет і методи біологічних досліджень. 
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2. Біосоціальна природа людини. 

3. Субстрат життя. 

4. Фундаментальні властивості живого. 

5. Гомеостаз як фундаментальна властивість живого. 

6. Дискретність і цілісність живого. 

7. Рівні організації живого. 

8. Клітина як елементарна структурно-функціональна біологічна одиниця. 

9. Сучасний стан клітинної теорії, її положення. 

10. Неклітинні форми життя. 

11. Прокаріоти і еукаріоти. 

12. Цитоплазма, її структурні компоненти. 

13. Органели рослинних і тваринних клітин. 

14. Будова та функції ядра клітини. 

15. Каріотип людини. 

16. Будова ДНК, її значення для організму. 

17. Будова та види РНК, її значення для організму. 

18. Центральна догма молекулярної біології. 

19. Біосинтез білка, етапи та місце синтезу. 

20. Структура гена. 

21. Життєвий цикл клітини. Мітоз, його значення. 

22. Безстатеве та статеве розмноження, його види. 

23. Будова статевих клітин (гамет). 

24. Мейоз, його значення. 

25. Типи онтогенезу, його періодизація. Критичні періоди ембріонального 

розвитку. 

26. Гомозиготи та гетерозиготи. 

27. Генотип і фенотип. 

28. Моногібридне схрещування. Перший закон Г. Менделя. 

29. Дигібридне і полігібридне схрещування, третій закон Г. Менделя. 

30. Хромосомна теорія спадковості. Генетика статі. 



18 
 

31. Типи взаємодії генів. 

32. Цитоплазматична спадковість. 

33. Модифікаційна мінливість, її статистичні закономірності. 

34. Генотипова мінливість, її види. 

35. Залежність мутаційного процесу від умов середовища. 

36. Закон М. І. Вавилова гомологічних рядів спадкової мінливості. 

37. Значення генетики для психології. 

38. Праці Ч. Дарвіна та основні положення його вчення. 

39. Синтетична теорія еволюції. 

40. Вид, його критерії та структура. 

41. Популяція, її визначення та структура. 

42. Мікроеволюція. Макроеволюція. 

43. Природний добір, його форми. 

44. Штучний добір, його форми. 

45. Боротьба за існування, її форми. 

46. Видоутворення. Дивергенція. 

47. Головні напрями еволюції: біологічний прогрес і біологічний регрес. 

48. Шляхи реалізації еволюції: ароморфоз, ідіоадаптація, загальна дегенерація. 

49. Теорії походження життя на Землі. 

50. Основні положення теорії Опаріна-Холдейна походження життя. 

51. Походження людини. 

52. Екологічні фактори: абіотичні, біотичні та антропічні. 

53. Екосистеми: біоценоз і біогеоценоз. Саморегуляція в біоценозі. 

54. Ланцюги живлення. 

55. Біосфера. Колообіг речовин і перетворення енергії в біосфері. 

56. Взаємозв’язок природи та суспільства. 

57. Проблема охорони природного середовища і екологічного виховання. 

5 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 

1. Біологія як наука, її взаємозв‘язок з іншими науками. 
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2. Основні завдання біології. 

3. Рівні організації життя. 

4. Нижчі рівні організації життя: клітинний; молекулярний; тканинний; 

системний. 

5. Вищі рівні організації життя: організмовий; популяційний; видовий; 

біогеоценотичний; біосферний. 

6. Основні методи біологічних досліджень. 

7. Будова організму людини. Орган як частина тіла. 

8. Фізіологічна система органів. Класифікація фізіологічних систем органів. 

9. Гомеостаз, шляхи його забезпечення. Буферні системи. 

10. Поняття про подразливість та рефлекс. 

11. Рефлекторна дуга – шлях рефлексу. 

12. Основні уявлення про пластичний обмін. 

13. Обмін білків, жирів, вуглеводів в організмі людини та їх функції. 

14. Значення вітамінів для життєдіяльності людини. 

15. Основні уявлення про нервову систему, її значення в регуляції таузгодженні 

функцій організму людини, у взаємодії організму з довкіллям. 

16. Поділ нервової системи на центральну і периферичну. 

17. Будова та функції соматичного та вегетативного відділів нервової системи. 

18. Будова та функції спинного мозку. 

19. Головний мозок, будова та функції його відділів. 

20. Кора великих півкуль та її функції. 

21. Взаємозв’язок нервової і гуморальної регуляції в організмі людини. 

22. Поняття про стрес і чинники, які його спричинюють. 

23. Подразники та їх природа. Рецептори, органи чуття та їх значення. 

24. Зоровий аналізатор. Будова та функції органів зору. Сприйняттясвітла, 

кольору. 

25. Аналізатор слуху. Будова та функції органів слуху (зовнішнє, середнє та 

внутрішнє вухо). Сприйняття звуків. 
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26. Органи дотику, нюху та смаку, будова органів чуття, сприйманняними 

відповідних подразнень, їх передача, аналіз. 

27. Відчуття. Сприйняття подразників як початковий етап психічних процесів. 

Увага та її значення для сприйнятті інформації. 

28. Будова та робота серця людини. Автоматія серця. 

29. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів),великого і 

малого кіл кровообігу. 

30. Склад, функції та значення крові. Плазма крові, її хімічний складта 

властивості. 

31. Функції еритроцитів, тромбоцитів та лейкоцитів. Групи крові тарезус-

фактор. Правила переливання крові. 

32. Поняття про імунітет. Види імунітету: клітинний та гуморальний, 

вроджений та набутий. 

33. Штучний імунітет (активний та пасивний). 

34. Значення ендокринної системи для забезпечення життєдіяльності. 

35. Поняття про гормони, їх хімічну природу та функції. 

36. Залози внутрішньої секреції людини та їх функції. 

37. Система органів травлення. 

38. Опорно-рухова система людини, її функції та значення. 

39. Особливості будови скелета людини у зв’язку з прямоходінням іпрацею. 

40. М’язи як частина опорно-рухової системи. 

41. Будова та функції верхніх і нижніх дихальних шляхів. 

42. Будова та функції легень, їх розташування в організмі людини.Альвеоли. 

43. Будова та функції шкіри. Похідні шкіри людини – волосся танігті. 

44. Значення шкіри для теплорегуляції організму людини. 

45. Теорія еволюції Ж. Б. Ламарка. 

46. Еволюційна теорія Ч. Дарвіна. 

47. Визначення поняття антропогенезу. Значення біологічних і соціальних 

факторів в еволюційному процесі людини. 

48. Основні етапи історичного розвитку виду «Людина-розумна». 



21 
 

49. Біологічний чинник у психічному процесі розвитку індивіда. 

50. Екологія людини як напрям у системі біологічних наук. 

51. Середовище як екологічне поняття. 

52. Види середовищ: атмосфера, гідросфера, літосфера та біосфера. 

53. Фактори середовища: абіотичні, біотичні, антропічні (антропогенні). 

54. Єдність організму та середовища. Значення середовища та лікарських 

засобів у підтриманні і порушенні гомеостазу живих організмів. 

55. Біогеоценоз як екологічна система; структура і компоненти біогеоценозу. 

56. Соціальні та біологічні аспекти адаптації населення до умов 

життєдіяльності. 

57. Біологічна мінливість людей у зв’язку з біогеографічними особливостями 

середовища, формування адаптивних людських екотипів, їх характеристика. 

58. Спадкові відмінності у реакціях людей на фактори середовища;поняття про 

екологічну генетику. 

59. Екологічна ситуація в Україні. 

60. Адаптація людей до екстремальних умов. 

61. Валеологія – наука про здоров’я людини. 

62. Предмет і завдання генетики людини. 

63. Сучасні розділи генетики людини: екологічна генетика, цитогенетика, 

імуногенетика, генетика розвитку, біохімічна генетика, фармакогенетика, 

популяційна генетика, медична генетика, психогенетика. 

64. Людина як об’єкт генетичного дослідження, його специфіка. 

65. Методи вивчення генетики людини: популяційний метод. 

66. Закон Харді–Вайнберга. 

67. Методи вивчення генетики людини: генеалогічний метод. 

68. Робота Ф. Гальтона«Наследственныйгений». 

69. Методи вивчення генетики людини: метод прийомних дітей: основна схема, 

історія виникнення, сучасні програми. 

70. Дослідження взаємодії генотипу та середовища в мінливості психологічних 

ознак. 
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71. Методи вивчення генетики людини: метод близнюків та його різновиди. 

72. Біологія близнюковості. 

73. Розлучені близнюки: вплив віку розлучення, різниця в освіті на внутріпарну 

подібність. 

74. Метод сімей близнюків – спосіб знаходження біологічного «материнського 

ефекту», пов’язаного з цитоплазматичною спадковістю. 

75. Метод контрольного близнюка (А. Гезелл). 

76. Метод близнюкової пари. «Ефект близнюковості», його вплив нарозвиток 

дітей-близнюків (робота Р. Заззо). 

77. Методи вивчення генетики людини. 

78. Клітинний цикл. Мітоз. Фази мітозу. Генетичне значення мітозу. 

79. Поділ дозрівання статевих клітин – мейоз. Поділи мейозу. 

80. Принципові різниці поведінки хромосом у мітозі та мейозі. Генетичне 

значення мейозу. Гаметогенез у людини. 

81. Сутність цитогенетичного методу, його призначення. Каріотиплюдини. 

82. Класифікація типів мутацій за характером змін генотипу. 

83. ДНК як основа спадковості . 

84. Основні поняття генетики: спадковість, мінливість, успадкування, генотип, 

фенотип, ген, алель, гомозигота, гетерозигота, домінантність, рецесивність. 

85. Основні поняття генетики: генотип, середовище; норма і діапазон реакції. 

86. Фенотип як результат взаємодії цього генотипу з конкретним середовищем. 

87. Закони класичної генетики (закони Г. Менделя): одноманітностігібридів 

першого покоління. 

88. Закони класичної генетики (закони Г. Менделя): розщеплення. 

89. Закони класичної генетики (закони Г. Менделя): незалежного комбінування 

(успадкування) ознак. 

90. Система органів виділення. 

 

6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
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А 5 (відмінно) 90−100 

 Студент має глибокі міцні та системні знання з усього теоретичного курсу, 

може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну 

термінологію з анатомії людини, володіє латинськими назвами, володіє 

понятійним апаратом, знає основні проблеми з анатомії, її мету та завдання, 

вміє застосувати здобуті теоретичні знання під час проведення лабораторних 

завдань, що стосується нових технологій дослідження структури людського 

організму. Самостійно може підготувати змістовний реферат і захистити 

основні його положення. 

В 4,5 (добре) 85−89 

 Студент має глибокі міцні та системні знання з усього теоретичного курсу, 

може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну 

термінологію з анатомії людини, володіє понятійним апаратом, латинськими 

назвами, але у своїх відповідях може допустити неточності, зустрічаються 

незначні помилки під час проведення лабораторних занять. Самостійно може 

підготувати змістовний реферат і захистити основні його положення. 

С 4 (добре) 75−84 

 Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні вміння, але 

не вміє самостійно мислити, підготувати реферат і захищати його положення. 

Відповідь його повна, логічна, але з певними неточностями. 

 D 3,5 (задовільно) 65−74 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу з питань будови 

людського організму, виявляє знання і розуміння основних положень, за 

допомогою викладача може аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед 

яких є значна кількість суттєвих. За допомогою викладача може підготувати 

реферативну роботу. 

 

E 3 (задовільно) 60−64 

 Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та 
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навичками для вирішення стандартних завдань; виявляє розуміння основних 

положень навчального матеріалу з питань будови людського організму; 

здатний з помилками дати визначення понять та термінів, що вивчаються; 

може самостійно оволодівати частиною навчального матеріалу, але висновки 

робить нелогічні, непослідовні. 

 FХ 2 (незадовільно) 35−59 

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; слабко 

орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти суть заданого, 

але відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи «ні»; однак 

може самостійно знайти в підручнику відповідь. 

X1 (незадовільно) 1−34 

 Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками та 

науковими термінами з дисципліни, що вивчається, зовсім нездатний до 

самостійного вивчення дисципліни. 

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у вигляді заключного 

тестування, що проводиться після закінчення першого семестру (закінчення 

курсу). 

Отримана кількість балів переводиться в національну шкалу відповідно до 

таблиці, наведеної нижче, та виставляється в екзаменаційну відомість. 

Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання: 

 

Оцінка за 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою 

60–100  «зараховано» 

1–34 «незараховано» 
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