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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 Лекції:  

24 6 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

26 6 

Загальна кількість годин: 120 Консультації: 

Рік вивчення дисципліни  

за навчальним планом: 2-4 

- - 

Семестр: 3-8 Індивідуальні заняття: 

Тижневе навантаження (год.):  

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 5 

- - 

Форма підсумкового контролю: 

залік 

Самостійна робота: 

Мова навчання: українська 72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: алгоритм  розв’язування задач зі 

шкільного курсу біології.  

Метою вивчення дисципліни є: опанування практичними навичками 

розв’язування різних типів шкільних біологічних задач. 

Передумови для вивчення дисципліни: вивчення курсу передбачає наявність 

систематичних і ґрунтовних природничо-наукових знань, що забезпечує 

логічний внутрішній взаємозв’язок. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Ботаніка», «Зоологія», «Анатомія людини», 

«Біохімія», «Генетика» «Методика навчання біології». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Знання: 

- класифікацію біологічних задач; 

- методику розв’язування задач з різних розділів шкільного курсу 

«Біологія»; 

- особливості застосування задач на різних етапах уроку. 

2. Вміння:  

- застосовувати логічне мислення, творчий та аналітичний підхід до вирішення 

задач з біології; 

- володіти навичками аналізу, складання алгоритму та вирішення біологічних 

задач різного спрямування; 

- розв’язувати вправи і задачі з різних галузей біології; 

- використовувати задачі з біології на різних етапах та типах уроків з різною 

метою; 



- розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребує оновлення та інтеграції 

знань. 

3. Комунікація:  

- здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології 

при спілкуванні, а також для збору, аналізу, обробки, інтерпретації 

інформації; 

- здатність виконувати передбачені навчальною програмою завдання та 

операції у співпраці з іншими учасниками освітньо-виховного процесу. 

- розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребує оновлення та інтеграції 

знань. 
4. Автономність та відповідальність:  

- вчитися упродовж життя й удосконалювати з високим рівнем 
автономності набуту під час навчання кваліфікацію; 

- застосування отриманих знань у сфері професійної діяльності для 

вирішення педагогічних задач різного рівня складності; 

- самостійно організовувати процес навчання упродовж життя і 

вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті предметні 

компетентності. 
 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 

Назви змістових модулів / 

тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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Змістовий модуль 1. Теорія і методика розв’язування шкільних біологічних задач 

1.                        Загальні питання методики 

розв’язування задач з біології 

2 2 -   6      8 

2. Типи задач з біології. 2 2 -   6      8 

3. Розв’язання задач 

організмового рівня 

організації біологічних 

систем. 

4 2 2   6      8 

4. Методика розв’язування 

задач з молекулярної біології 
4 2 2   6 2 1 1   12 

5. Методика розв’язування 

задач з біохімії. 
4 2 2   6 2 1 1   12 

6. Методика розв’язування 

задач на моногібридне, 

дигібридне та 

полігібридне схрещування, на 

взаємодію алельних 

і неалельних генів. 

6 2 4   8 2 1 1   12 

7. Методика розв’язування 

задач на успадкування ознак,  
6 2 4   6 2 1 1    



зчеплене зі статтю. 

8. Методика розв’язування 

задач з екології. 
6 2 4   6 2 1 1   12 

9. Розв’язання задач з еволюції 

та екології 
6 2 4   6 2 1 1   10 

10. Комплекс біологічних задач з 

формування інтелектуальних 

умінь учнів. 

6 2 2   6      10 

11. Вирішення задач підвищеної 

складності з біології. 
4 2 2   6      12 

 Проміжний контроль      4      4 

Разом: 48 22 26   72 12 6 6   108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Змістовий модуль 1. Теорія і методика розв’язування шкільних біологічних задач 

Тема 1. Загальні питання методики розв’язання задач з біології. 

1) Поняття біологічної задачі. Відмінність біологічних задач від задач з 

математики, фізики, хімії. Алгоритм формування вмінь використовувати 

знання при розв’язуванні задач з біології.  
2) Створення єдиної класифікації біологічних задач і використання 

загальних підходів щодо їх розв’язання. 

3) Основні етапи розв’язання біологічної задачі (запис умови та аналіз 

задачі; складання плану рішення; виконання і запис рішення задачі; алгоритм 

розв’язання розрахункової задачі; аналіз результатів). 

 

Тема 2. Типи задач з біології. 

1) Типологія біологічних задач за І.І. Карташовою: за характеристикою 

невідомого; за рівнем пізнавальної діяльності; за дидактичною метою (змістом). 

2) Класифікація біологічних задач за змістом відповідно до навчального 

матеріалу уроку (задачі з ботаніки; зоології; біології людини; еволюційної 

теорії; екологічного змісту;  задачі з цитології;  задачі з молекулярної біології; з 

ембріології; генетичні задачі). 

2) Види біологічних задач: 

- задачі, які розвивають поняття про середовище та його фактори; 

- задачі, які розвивають поняття про екологію окремих організмів; 

- задачі, які розвивають популяційно-екологічні поняття; 

- задачі, які розвивають біогеоценотичні поняття; 

- задачі, які розвивають біосферні поняття; 

- задачі дослідницького характеру. 

 

Тема 3. Розв’язання задач організмового рівня організації біологічних систем. 

1) Рівні організації біологічних систем.  

2) Розв’язання задач з  ботаніки. Розв’язання задач із  зоології. Розв’язання 

задач з  анатомії людини. 

 



Тема 4. Методика розв’язання задач з молекулярної біології. 

1) Молекулярні основи спадковості: 

Ген та його будова. Хромосоми, їхні функції та будова. Структура ДНК і 

РНК. Транскрипція. Основні типи РНК. Трансляція. Генетичний код. 

2) Етапи розв’язування задач молекулярної біології.  
 

Тема 5. Методика розв’язання задач з біохімії. 
1) Структура білкових молекул (первинна, вторинна, третинна та 

четвертинна). Нуклеїнові кислоти. Вуглеводи. Ліпіди. Ферменти. Вітаміни.  

2) Етапи розв’язування задач біохімії. 

 

Тема 6. Методика розв’язання задач на моногібридне, дигібридне та 

полігібридне схрещування, на взаємодію алельних і неалельних генів. 
1) Моногібридне схрещування. Успадкування ознак при повному і 

неповному домінуванні. Кодомінування. Алелізм. Незалежне комбінування 

ознак. Дигібридне та полігибридне схрещування. 

2) Методика розв’язування задач на моногібридне, дигібридне та 

полігібридне схрещування. 

 

Тема 7. Методика розв’язання задач на успадкування, зчеплене зі статтю. 

1) Зчеплення генів і кросинговер. Генетичні процеси в популяціях. 

2) Методика розв’язування задач. 

 

Тема 8. Методика розв’язання задач з екології. 
1) Особливості методики розв’язку задач у курсі «Біологія людини». 

Встановлення типу біологічних задач. Задачі на трофічні ланцюги. Задачі на 

побудову ланцюгів живлення та трофічних сіток. Теоретичні основи задач на 

екологічну піраміду. Встановлення основних етапів та алгоритмів розв’язання 

задач. Формулювання та оформлення відповіді на поставлені запитання. 
 

Тема 9. Розв’язання задач з еволюції та екології. 

1) Еволюційні аспекти вивчення біології рослин, тварин та людини. 

Еволюційні чинники. Добір як основний фактор еволюції. 

2) Методика розв’язування задач. 

 

Тема 10. Комплекс біологічних задач з формування інтелектуальних 

умінь учнів. 

Сутність і структура інтелектуальних умінь з біології та показники їх 

сформованості в учнів основної школи. Дидактичні умови формування в учнів 

інтелектуальних умінь. Методичні основи формування ключових і предметних 

компетентностей у процесі складання та розв’язування біологічних задач.  

 
 

 



Тема 11. Вирішення задач підвищеної складності з біології. 
Методи розв`язання олімпіадних задач та задач підвищеної складності з 

біології за темами основної школи. 

Здатність до формування в учнів умінь розв'язувати сюжетні задачі, 

логічно міркувати, обґрунтовувати свої дії та виконувати дії за алгоритмом. 

 

5.2. Тематика семінарських занять 
ТЕМА 1. Розв’язання задач організмового рівня організації біологічних систем. 

ТЕМА 2. Розв’язування задач з молекулярної біології. 

ТЕМА 3. Розв’язування задач з біохімії. 

ТЕМА 4-5. Розв’язування задач на моногібридне, дигібридне та полігібридне 

схрещування, на взаємодію алельних і неалельних генів. 

ТЕМА 6-7. Розв’язування задач на зчеплене зі статтю спадковість, групи 

зчеплення. 

ТЕМА 8-9. Розв’язування задач з екології. 

ТЕМА 10-11. Розв’язання задач з еволюції та екології. 

ТЕМА 12. Теорія і методика формування інтелектуальних умінь учнів у 

процесі розв’язування задач з екології. 

ТЕМА 13. Розв’язання задач підвищеної складності з біології. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 
№ з/п Вид роботи К-ть годин Форми звітності 

денна заочна 

1 Опрацювання лекційного 

матеріалу 

5 20 опорний конспект 

2 Підготовка до практичних занять 20 20 конспект, усна доповідь 

3 Підготовка до проміжного 

контролю 

4 4 Розв’язування задач з біології 

4 Виконання ІНДЗ 25 25 презентація ІНДЗ 

5 Проходження онлайн-курсів на 

освітніх платформах ( Prometheus, 

Всеосвіта) 

18 18 сертифікат 

Всього: 72 108  

 

Підготовка індивідуального науково-дослідного завдання 

Написати та оформити згідно з вимогами до написання курсових робіт 

титульний аркуш, зміст, вступ, висновки та список літератури (мінімум 15 

найменувань) до теми за вибором: 

 

 

 

 

 

https://prometheus.org.ua/
https://prometheus.org.ua/


Тематика ІНДЗ 

Теоретична складова:  

1. Біологічні задачі. Загальні питання методики розв’язування задач. 

Розрахункові, пізнавальні та творчі задачі. 

2. Задачі із загальної біології (молекулярна біологія, каріотип, способи 

клітинного поділу, екологія). 

3. Задачі із загальної біології (еволюція, генетика, текстові творчі задачі). 

4. Методика формування біологічних понять при розв’язуванні задач з 

біології. 

5. Формування і розвиток інтелектуальних вмінь учнів під час при 

розв’язуванні задач з біології. 

 

Практична складова (обов’язкова): Оформлення альбому з типологією 

розв’язування задач з біології (його підпис у викладача): 

 Розрахункові, пізнавальні та творчі задачі до розділів «Рослини. 

Бактерії, Гриби», «Тварини», «Людина». 

 Розрахункові, пізнавальні та творчі задачі до розділів «Молекулярна 

біологія», «Каріотип», «Способи клітинного поділу», «Екологія». 

 Задачі з генетики (моногібридне схрещування, кодомінування, проміжне 

успадкування, дигібридне схрещування, аналізуючи схрещування). 

 Задачі з генетики (кросинговер, зчеплене успадкування, успадкування 

зчеплене зі статтю, компліментарність, епістаз, полімерія, генетика 

популяцій). 

 
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування на практичних 

заняттях, виконання завдань самостійної роботи, захист ІНДЗ. 

6.2. Форми проміжного контролю: виконання модульної  контрольної 

роботи. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

6.4 Засоби діагностики результатів навчання: подані в силабусі 

навчальної дисципліни. 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подаються в силабусі 

навчальної дисципліни. 
 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
Опорні конспекти лекцій. Практикум по розв’язуванню задач з біології. 

Методичні посібники, друкований роздатковий матеріал. 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор),  

онлайн-платформа MOODL. 

 

 

 



8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  

8.1. Основні джерела:  

1. Андріанов В.Л. Біологія: Розв’язування задач з генетики./ В.Л.Андріанов – 

К.: Либідь, 1995. – 80 с. 
2. Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування задач: Навчальний посібник / 

І.В. Барна. – Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 216 с. 

3. Голда Д.М. Задачі з генетики / Д.М. Голда, С.В. Демідов, Т.А. Решетник. – 

К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 116 с. 
4. Голойда Г. Розв’язування генетичних задач. Посібник для вчителя / Г. 

Голойда. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 32 с. 
5. Завдання і вправи з біології за курс старшої школи: посібник / Н.Ю Матяш., 

Т.В. Коршевнюк, О.Г. Козленко – К.: Педагогічна думка, 2012. – 248 с. 
6. Задорожна О.А. Генетика. Збірник задач. – Харків: ПЕТ, 2019. – 112 с. 
7. Збірник задач з генетики. – Київ, «НЕНЦ», 2017. – 95 с. 
8. Захарова Т.А., Козуб М.К. Збірник задач з молекулярної біології / Т.А. 

Захарова, М. К. Козуб. – Чернівці, 1997. – 46 с. 
9. Карташова І.І. Біологічна задача: зміст, розв’язання, методика 

використання: Навчально-методичний посібник / І.І. Карташова. – Херсон: 

ПП Вишемирський В.С., 2015. – 104 с. 

10. Лишенко І.Д. Методика розв'язування біологічних задач. / І.Д. Лишенко. 

Г.М. Міхеєва. Л.О. Юрик. I.A. Шинкаренко. – Житомир: Житомирський 

державний університет імені Івана Франка. 2005. – 68 с. 

11. Міхеєва Г.М. Біологія: Ю-11: Запитання, вправи, задачі, тести / Г.М. 

Міхеєва. І.Д. Лишенко, С.В. Воловник, Л.О. Юрик. – K.: Ґенеза, 2008. – 152 

с. 
12. Сухомлин К.Б. Палеозоологія: тестові завдання / К.Б. Сухомлин; 

Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, біологічний факультет, 

кафедра зоології. – Луцьк : Медіа, 2013. – 60 с. 
8.2. Допоміжні джерела: 

1. Довгопола Л. Основи молекулярної біології і генетики: навч.-мет. пос. для 

здобувачів вищої освіти напряму підготовки 014.07 Середня освіта 

(Географія). Спеціалізація (Біологія). Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): 

– Домбровська Я.М., 2019. – 82 с. 

2. Загальна біологія. Збірник задач. Задачі для самостійного розв’язування – 

Режим доступу: https://uahistory.co/zno/general-biology-a-collection-of-tasks-

2020-barna/80.php   

3. Василенко І.А., Півоваров О.А., Куманьов С.О. Збірка задач та вправ з 

екології та хімії навколишнього: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: 

Акцент ПП, 2013. – 194 с. 

4. Данилова О.В., Данилов С.В.,Задорожний К.М., Шабанов Д.А. Біологічні 

олімпіади – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 256 с. 

5. Ковальчук І.А. Валеологічні задачі з біології [дидактика] // Біологія. – 2019. 

– № 4. – С. 58-66. 

6. Лящук Н.І. Креативні задачі з біології тварин // Біологія. – 2019. – № 1-2. – 

С. 52-79. 

https://uahistory.co/zno/general-biology-a-collection-of-tasks-2020-barna/80.php
https://uahistory.co/zno/general-biology-a-collection-of-tasks-2020-barna/80.php


7. Лящук Н.І. Креативні задачі з біології тварин // Біологія. – 2018. – № 34-36. 

– С. 55-80. 

8. Ніколенко В.О. Інтелектуальні ігри на уроках біології. – Х.: Вид. група 

«Основа», 2010. – 141 с.  

9. Новак В.П., Бичков Ю.П., Пилипенко М.Ю. Цитологія, гістологія, 

ембріологія: Підручник. – К.: Дакор, 2008. – 512 с. 

10. Розвиток інтелекту та пізнавальної діяльності учнів на уроках 

біології/Уклад. К.М.Задорожний. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 110 с.  
11. Тимченка А.Д. Збірник задач і вправ з біології: навч. Посібник / А.Д. 

Тимченка. – K.: Вища шк., 1992. – 391с. 

12. Шевченко Н.І. Використання фольклору на уроках біології. Дидактичні 

матеріали. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 110 с. 

 
8.3. Інтернет-ресурси:  

«Розв’язок задач. Генетика статі». 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_5zGbDaBiw 

«Взаємодія алельних генів. Множинний алелізм» 

https://www.youtube.com/watch?v=oVXzhmbSiLw&t=44s    

«Зчеплене успадкування. Кросинговер. Розв’язок задач». 

https://www.youtube.com/watch?v=qwRNNCGxO1Q  

http://odinec.ucoz.net/DOSVID/dodatok_2/situacijni_zavdannja.pdf   

Розв'язування типових задач з генетики https://www.youtube.com/watch  
Всеукраїнська біологічна олімпіада 

http://biology.org.ua/index.php?chapter=olimp&subj=vbo2016_3&lang=ukr    

Український біологічний сайт. Висвітлення сучасного стану біологічної науки 

та освіти в Україні. 

Все для вчителя біології. Електронна версія газети «Біологія». Матеріали для 

вчителів: «Я йду на урок біології». 
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