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ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

МЕТОДИКА РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ШКІЛЬНИХ БІОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ  

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова     Форма навчання: денна/заочна 

Освітній ступінь: бакалавр   

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність:   014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)                          

  014.15 Середня освіта (Природничі науки) 

Освітня програма: всі освітні програми 

Рік навчання: ІІ-ІV     Семестр: VІІ -VІІІ 

Кількість кредитів (годин): 4 (всього: 120 год.; лекції 22 год.; практичні 26 год.; 

самостійна робота 72 год.) 

заочна форма навчання: 4 (всього: 120 год.; лекції 6 год.; практичні 6 год.; 

самостійна робота 108 год.) 

 

Мова викладання: українська Посилання на курс в онлайн-платформі 

Moodle: http://moodle.idgu.edu.ua  

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Граматик Н.В. 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: к.пед.н., доцент 

Кафедра: фізичної культури, біології та основ здоров’я 

Робочій e-mail: gramatiknadea@gmail.com  

Години консультацій на кафедрі: вівторок 14.30-16.00 

 

3. Опис та 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. 

http://moodle.idgu.edu.ua/
mailto:gramatiknadea@gmail.com


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

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

 

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Поняття біологічної задачі.  

Відмінність біологічних задач від задач з 

математики, фізики, хімії.  
Алгоритм формування вмінь використовувати 

знання при розв’язуванні задач з біології.  

Створення єдиної класифікації біологічних задач і 

використання загальних підходів щодо їх 

розв’язання. 
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). 

 Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування 

задач: Навчальний посібник / І.В. Барна. – 

Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 216 с. 

 Карташова І.І. Біологічна задача: зміст, 

розв’язання, методика використання: 

Навчально-методичний посібник / І.І. 

Карташова. – Херсон: ПП Вишемирський 

В.С., 2015. – 104 с. 

 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. 

Завдання для самостійної роботи: 

Створіть класифікацію біологічних задач відповідно 

до розділів шкільного курсу біології та вимог 

навчальної програми. 

 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya).  

 
Тема 2. Типи задач з біології. 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Типологія біологічних задач за І.І. Карташовою: за 

характеристикою невідомого; за рівнем пізнавальної 

діяльності; за дидактичною метою (змістом). 

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). 

Види біологічних задач. 

 Ніколенко В.О. Інтелектуальні ігри на 

уроках біології. – Х.: Вид. група «Основа», 

2010. – 141 с.  

 Розвиток інтелекту та пізнавальної 

діяльності учнів на уроках біології/Уклад. 

К.М.Задорожний. – Х.: Вид. група «Основа», 

2009. – 110 с.  

 Шевченко Н.І. Використання фольклору на 

уроках біології. Дидактичні матеріали. – Х.: 

Вид. група «Основа», 2011. – 110 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Розв’язати та оформити результати в тематичному 

альбомі запропоновані (додаються) розрахункові, 

пізнавальні та творчі задачі до розділів шкільного 

курсу біології:  «Рослини»  

РОЗДІЛ «РОСЛИНИ»: 

Тема «Корінь»  

Тема «Будова рослинної клітини»       

Тема «Стебло. Внутрішня будова стебла»  

Бітченко Ю.Б., Каршашова І.І. ТРВЗ і 

викладання курсу шкільної біології. 

// Хімія, біологія. – К.: Шкільний світ, 18 

(270). – 2003. – С. 20-23. 

Борисова Т. Біологічні задачі на уроках. // 

Хімія, біологія. – К.: Шкільний світ, 52 

(376). – 2004. – С. 6-7. 

Творчі задачі на уроках біології. // Хімія. 

Біологія. – 2005, 64 (листопад). – С.12-15. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya
https://ua-referat.com/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F


Тема «Листок. Фотосинтез. Транспірація» 

Тема «Сезонні явища у житті рослин»  

Тема «Водорості» 

Тема «Мохоподібні» 

Тема «Покритонасінні» 

РОЗДІЛ «ТВАРИНИ»: 

Тема «Губки» 

Тема «Черви» 

Тема «Комахи» 

Тема «Загальна характеристика Хордових» 

Тема «Риби» 

Тема «Земноводні» 

Тема «Плазуни» 

Тема «Птахи» 

РОЗДІЛ «БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»: 

Тема «Кров. Кровообіг» 

Тема «Імунітет. Клітинний та гуморальний імунітет» 

Тема «Травлення» 

Тема «Дихання» 

Тема «Виділення» 

Тема «Нервова система» 

Тема «Загальна будова організму людини» 

 

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

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Рівні організації біологічних систем.  

Розв’язання задач з ботаніки.  

Розв’язання задач із зоології.  

Розв’язання задач з анатомії людини. 

 

 

 

 Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування 

задач: Навчальний посібник / І.В. Барна. – 

Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 216 с. 

 Карташова І.І. Біологічна задача: зміст, 

розв’язання, методика використання: 

Навчально-методичний посібник / І.І. 

Карташова. – Херсон: ПП Вишемирський 

В.С., 2015. – 104 с. 

 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. 

Практичне заняття (2 год.) 

Розв’язування задач відповідно до розділів 

шкільного курсу біології:  «Рослини», «Тварини», 

«Біологія людини». 

 Лящук Н.І. Креативні задачі з біології тварин 

// Біологія. – 2019. – № 1-2. – С. 52-79. 

 Тимченка А.Д. Збірник задач і вправ з 

біології: навч. Посібник / А.Д. Тимченка. – 

K.: Вища шк., 1992. – 391с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Доберіть інтегровані біологічні задачі 

(математичного змісту) до шкільного курсу біології:  

«Рослини», «Тварини», «Біологія людини». 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya).  

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya


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

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Молекулярні основи спадковості: 

Ген та його будова. Хромосоми, їхні функції та 

будова.  

Структура ДНК і РНК. Транскрипція.  

Основні типи РНК. Трансляція. Генетичний код. 

Етапи розв’язування задач молекулярної біології.  

 Біологія з основами генетики/ Захарчук О.І., 

Булик Р.Є., Кривчанська М.І.. – Чернівці, 

2018. – 400 с. 
 Генетика. Підручник. Сиволоб А.В., 

Рушковський С.Р., Кир’яченко С.С. / За ред. 

А.В. Сиволоба. – К.: Видавничо-

поліграфічний центр «Київський 

університет», 2008. – 320 с. 
 Сиволоб А.В. Молекулярна біологія: 

підручник. К.: «Київський університет», 

2008. – 384 с. 
Практичне заняття (2 год.) 

Розв’язування комплексу біологічних задач з 

молекулярної біології. 

 

Виконання вправ подані в шкільному підручнику з 

біології 9 клас (автор: В.І. Соболь, с. 116-117). 

 Захарова Т.А., Козуб М.К. Збірник задач з 

молекулярної біології / Т.А. Захарова, М. К. 

Козуб. – Чернівці, 1997. – 46 с. 
 Карташова І.І. Біологічна задача: зміст, 

розв’язання, методика використання: 

Навчально-методичний посібник / І.І. 

Карташова. – Херсон: ПП Вишемирський 

В.С., 2015. – 104 с. 

 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. 

Завдання для самостійної роботи: 

Виконати практичну роботу №2 «Розв’язування 

елементарних вправ із транскрипції та трансляції»  

(підручник Біологія 9 клас; автор: В.І. Соболь, с. 

112-113). 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya).  

 

Тема 5. Методика розв’язання задач з біохімії. 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Структура білкових молекул (первинна, вторинна, 

третинна та четвертинна). Нуклеїнові кислоти. 

Вуглеводи. Ліпіди. Ферменти. Вітаміни.  

Етапи розв’язування задач біохімії. 

 Гонський Я.І. Біохімія людини: підручник. 

Тернопіль: ТДМУ, 2019. – 732 с. 

 Біологічна хімія: Підручник / Л.В. 

Левандовський, В.Г. Дрюк, О І. Семенова та 

ін. – К.: НУХТ, 2012. – 40 с. 

 Павлоцька Л., Дуденко Н., Левітин Є. 

Біологічна хімія. Підручник. Суми: 

Університетська книга, 2019. – 513 с. 

Практичне заняття (2 год.) 

Міжпредметна інтеграція знань під час 

розв’язування задач з біохімії у шкільному курсі 

біології. 

 Захарова Т.А., Козуб М.К. Збірник задач з 

молекулярної біології / Т.А. Захарова, М. К. 

Козуб. – Чернівці, 1997. – 46 с. 

 Кіліченко О. Значення ситуативного 

https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya


Розв’язування задач з біохімії. 

Виконання вправ подані в шкільному підручнику з 

біології 9 клас (автор: В.І. Соболь, с. 83, 101). 

моделювання у професійній підготовці 

вчителя / О. Кіліченко, Г. Сав’юк // 

Початкова школа. – 2008. - № 7. – С. 48-49. 

 Шмиголь І.В. Збірник тестових завдань та 

задач з біохімії: навчально-методичний 

посібник. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана 

Хмельницького, 2013. – 116 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Складіть тренувальні задачі до тем шкільного 

підручника: 

«Обмін речовин та енергії»; 

«Розщеплення органічних речовин у живих 

організмах»; 

«Клітинне дихання, його біохімічні механізми»; 

«Фотосинтез: світлова та темнова фази»; 

«Хемосинтез. Потік речовин, енергії та інформації 

клітини». 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya).  

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

полігібридне схрещування, на взаємодію алельних і неалельних генів. 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Моногібридне схрещування.  

Успадкування ознак при повному і неповному 

домінуванні.  

Незалежне комбінування ознак.  

Дигібридне та полігибридне схрещування. 

Методика розв’язування задач на моногібридне, 

дигібридне та полігібридне схрещування. 

 Терновська Т.К. Генетичний аналіз. 

Навчальний посібник з курсу «Загальна 

генетика». – К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2010. – 335 с. 
 Сіренко А.Г. Лекції та задачі з генетики. 

Івано-Франківськ, 2018. – 300 с. 
 Тоцький В.М. Генетика. Одеса: Астропринт, 

2008. – 712 с. 
Практичне заняття (2 год.) 

Розв’язування тренувальних задач: 

 моно- дигібридне схрещування; 

 взаємодія генів; 

 

Виконання вправ подані в шкільному підручнику з 

біології 9 клас (автор: В.І. Соболь, с. 145, 151). 

 Ніколайчук В.І. Збірник задач з генетики: 

Навчальний посіб. з дисципліни «Генетика» 

/ В.І. Ніколайчук, Б.Б. Надь. – Ужгород: 

«Патент», 2001. – 177 с. 

 Сатарова Т.М. Збірник задач з загальної 

генетики /Т.М. Сатарова, З.В. Грицай, Л.В. 

Шупранова. Д.: РВВ ДНУ, 2002. – 28 с. 

 Лановенко О.Г. Словник-довідник основних 

понять з генетики, цитології та селекції. 

Херсон: Айлант, 1999. – 165 с. 
Завдання для самостійної роботи: 

Виконати практичну роботу №3 А «Складання схем 

моногібридного схрещування»  

(підручник Біологія 9 клас; автор: В.І. Соболь, с. 146-

147). 

Виконати практичну роботу №3 Б «Складання схем 

дигібридного схрещування»  

(підручник Біологія 9 клас; автор: В.І. Соболь, с. 151). 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya). 

Практичне заняття (2 год.) 

Розв’язування тренувальних задач: 

 взаємодія алельних генів; 

 Андріанов В.Л. Біологія: Розв’язування задач 

з генетики./ В.Л. Андріанов – К.: Либідь, 

1995. – 80 с. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya
https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya


 взаємодія непалених генів; 

 

Виконання вправ подані в шкільному підручнику з 

біології 9 клас (автор: В.І. Соболь, с.155). 

 Голойда Г. Розв’язування генетичних задач. 

Посібник для вчителя / Г. Голойда. – 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 

32 с. 

 Задорожна О.А. Генетика. Збірник задач. – 

Харків: ПЕТ, 2019. – 112 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробіть добірку тренувальних задач для вивчення 

розділу «Закономірності успадкування ознак». 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya).  

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

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Зчеплення генів і кросинговер.  

Генетичні процеси в популяціях. 

Основні вимоги до розв’язування генетичних задач. 

 
 

 Терновська Т.К. Генетичний аналіз. 

Навчальний посібник з курсу «Загальна 

генетика». – К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2010. – 335 с. 
 Сіренко А.Г. Лекції та задачі з генетики. 

Івано-Франківськ, 2018. – 300 с. 
 Тоцький В.М. Генетика. Одеса: Астропринт, 

2008. – 712 с. 
Практичне заняття (2 год.) 

Розв’язування тренувальних задач: 

 зчеплення генів; 

 кросинговер; 

 групи зчеплення. 

 генетика статті. Успадкування, зчеплене зі 

статтю; 

Виконання вправ подані в шкільному підручнику з 

біології 9 клас (автор: В.І. Соболь, с. 158, 162). 

 Ніколайчук В.І. Збірник задач з генетики: 

Навчальний посіб. з дисципліни «Генетика». 

– Ужгород: «Патент», 2001. – 177 с. 

 Сатарова Т.М. Збірник задач з загальної 

генетики /Т.М. Сатарова, З.В. Грицай, Л.В. 

Шупранова. Д.: РВВ ДНУ, 2002. – 28 с. 

 Лановенко О.Г. Словник-довідник основних 

понять з генетики, цитології та селекції. 

Херсон: Айлант, 1999. – 165 с. 
Завдання для самостійної роботи: 

Дати визначення термінам та зв’язати їх у  опорно-

логічну  або асоціативну схему: 
Ген 

Генотип 

Геном 

Генофонд 

Геноцид 

Фенотип 

Алель 

Гени діалельні та поліалельні 

Множинний алелізм 

Гомозигота, гетерозигота, гемізигота 

Чиста лінія, сорт, порода 

Локус гена 
Експресія гена 

Взаємодія алельних генів: повне домінування, неповне 

домінування, кодомінування 

Плейотропія 

Летальна дія гену 

Пенетрантність 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya). 

https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya
https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya


Практичне заняття (2 год.) 

Розв’язування тренувальних задач: 

 складання родоводів;  

 розв’язування типових задач на визначення виду 

мутацій. 

 

 Андріанов В.Л. Біологія: Розв’язування задач 

з генетики./ В.Л. Андріанов – К.: Либідь, 

1995. – 80 с. 

 Голойда Г. Розв’язування генетичних задач. 

Посібник для вчителя / Г. Голойда. – 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 

32 с. 

 Задорожна О.А. Генетика. Збірник задач. – 

Харків: ПЕТ, 2019. – 112 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

 Складіть схему власного родоводу та визначте 

закономірність успадкування певних ознак.  

 Визначити основні труднощі під час розв’язання 

задач з генетики та окреслити шляхи їх 

подолання. 

 Випишіть деякі правила розв’язування 

генетичних задач. 

  

 

Тема 8. Методика розв’язання задач з екології. 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Екологічні задачі як засіб розвитку екологічного 

мислення учнів. 

Формування в учнів міжпредметного вміння 

формалізації під час розв’язування екологічних 

задач. 

Зміст екологічних задач в шкільному курсі біології. 

 

 
 

 Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування 

задач. Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2006; 

 Басов В.М. Задачи по экологии и методика 

их решения / В.М.Басов. – М.: Либроком, 

2011. – 162 с. 

 Льовочкіна А.М. Екологічна психологія / 

А.М.Льовочкіна. – К.: Міленіум, 2003.  

Практичне заняття (2 год.) 

Розв’язання задач з екології. 

 Задачі на трофічні ланцюги.  

 Задачі на побудову ланцюгів живлення та 

трофічних сіток.  

 правило екологічної піраміди.  

 

 Овчінніков С.О. Збірник задач і вправ із 

загальної біології. – Харків: ВГ «Основа», 

2003. 

 Драган О. Творчі задачі з екології та 

методика їх розв’язання. – К.: Шкільний світ, 

2009. – 128 с. 

 Рудишин Сергій. Пізнавальні задачі з 

екології / Сергій Рудишин // Біологія і хімія в 

школі. – 2008. – № 5-6. – С.57-59. 

Завдання для самостійної роботи: 

Встановіть основні етапи та алгоритми розв’язання 

задач з екології.  

Виконати практичну роботу «Розв′язування 

екологічних задач» (додається). 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya). 

Практичне заняття (2 год.) 

Розв’язання задач з екології. 

 За правилом екологічної піраміди; 

 Складання трофічного ланцюга; 

 Визначте площі (га) біоценозу; 

 Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування 

задач. Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2006; 

 Завдання і вправи з біології за курс старшої 

школи: посібник / Н.Ю Матяш., Т.В. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya


 Визначення біомаси; Коршевнюк, О.Г. Козленко – К.: 

Педагогічна думка, 2012. – 248 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте презентацію на одну із тем: 

 Методичні особливості використання задач з 

екологічним змістом на уроках органічної хімії 

 Використання екозадач на уроках математики як 

засобу для формування екологічної культури 

учнів основної школи. 

  

 

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

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Еволюційні аспекти вивчення біології рослин, 

тварин та людини.  

Еволюційні чинники. Добір як основний 

фактор еволюції. 

Методика розв’язування задач. 

 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. 

 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. 
Практичне заняття (4 год.) 

Розв’язання задач з екології: 

 розв’язання задач, використовуючи 

закономірності в залежності від показника, 

покладеного в основу: піраміда біомаси, піраміда 

енергії, піраміда чисел; 

 структура і продуктивність різних біогеоценозів; 

 задачі на походження людини 

 Методика розв'язання задач з екології.  

 Популяція як елементарна одиниця еволюції. 

 Закон Харді-Вайнберга. Дрейф генів.  

 

Виконання вправ подані в шкільному підручнику з 

біології 9 клас (автор: В.І. Соболь, с. 237). 

 Драган О. Творчі задачі з екології та 

методика їх розв’язання. – К.: Шкільний світ, 

2009. – 128 с. 

 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    

 Овчінніков С.О. Збірник задач і вправ із 

загальної біології. – Харків: ВГ «Основа», 

2003. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Складіть дидактичні картки з задачами з еволюції та 

екології для вивчення тем «Еволюція органічного 

світу», «Надорганізмові біологічні системи». 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://uahistory.co/zno/general-biology-a-collection-of-tasks-2020-barna/80.php
https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya


Тема 10. Комплекс біологічних задач з формування інтелектуальних умінь учнів. 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Сутність і структура інтелектуальних умінь з біології 

та показники їх сформованості в учнів основної 

школи.  

Дидактичні умови формування в учнів 

інтелектуальних умінь у процесі розв’язування 

біологічних задач. 

 Вініченко Л. В. Факультативи з біології як 

засіб формування науково-дослідницьких 

компетенцій учнів / Л.В. Вініченко. – 

Кривий Ріг: КДПУ, 2021. – 88 с. 

 Грицай Н.Б. Методика навчання біології: 

навчальний посібник. Львів: Новий світ, 

2000, 2019. – 312 с. 

 Шевченко Н.І. Використання фольклору на 

уроках біології. Дидактичні матеріали. – Х.: 

Вид. група «Основа», 2011. – 110 с. 

Практичне заняття (2 год.) 

Розкрийте методичні основи формування ключових і 

предметних компетентностей в учнів засобами 

складання та розв’язування біологічних задач. 

Soft skills та критичне мислення у процесі 

розв’язування біологічних задач. 

 

 УРОКИ PISA-2018: методичні рекомендації / 

кол.авт.: Васильєва Д.В., Головко М.В., Жук 

Ю.О., Козленко О.Г., Ляшенко О.І., 

Науменко С.О., Новосьолова В.І. / Інститут 

педагогіки НАПН України. – Київ: 

Педагогічна думка, 2020. – 96 с. 

 Соколенко Л.О., Філон Л.Г., Швець В.О. 

Прикладні задачі природничого характеру в 

курсі алгебри і початків аналізу: практикум. 

Навчальний посібник. – Київ: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2010. – 128 c. 

 Розвиток інтелекту та пізнавальної 

діяльності учнів на уроках біології/Уклад. 

К.М.Задорожний. – Х.: Вид. група 

«Основа», 2009. – 110 с.  

Завдання для самостійної роботи: 

Зробіть добірку біологічних задач, зміст яких, 

спрямований на розвиток конкретних ключових і 

предметних компетентностей. 

 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya). 

 

Тема 11. Вирішення задач підвищеної складності з біології. 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

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. 

 Прокопчук О.А. Організація 

роботи з обдарованими учнями на уроках 

біології. –  Х.: Вид. група «Основа», 2018. –  

74 с. 

 

Практичне заняття (2 год.) 

Розв’язання типових біологічних задач. 

 

 Завдання олімпіад предметів природничо-

математичного циклу. – Кропивницький: КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинского», 

2021. – 198 с. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya


 Олімпіадний біологічний практикум. 

Аксіома, 2020. – 120 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Складіть завдання для проведення шкільного етапу 

олімпіади з біології для учнів 7-9 класів. 

Стандартні і нестандартні підходи до 

організації творчої діяльності і розвитку 

логічного мислення на уроках математики. 

 

Заочна форма навчаня 
 

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

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

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Завдання для самостійного опрацювання 

теоретичних питань: 

Поняття біологічної задачі.  

Відмінність біологічних задач від задач з 

математики, фізики, хімії.  
Алгоритм формування вмінь використовувати 

знання при розв’язуванні задач з біології.  

Створення єдиної класифікації біологічних задач і 

використання загальних підходів щодо їх 

розв’язання. 
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). 

 Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування 

задач: Навчальний посібник / І.В. Барна. – 

Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 216 с. 

 Карташова І.І. Біологічна задача: зміст, 

розв’язання, методика використання: 

Навчально-методичний посібник / І.І. 

Карташова. – Херсон: ПП Вишемирський 

В.С., 2015. – 104 с. 

 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. 

Завдання для самостійної роботи: 

Створіть класифікацію біологічних задач відповідно 

до розділів шкільного курсу біології та вимог 

навчальної програми. 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять. 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya).  

 
Тема 2. Типи задач з біології. 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Завдання для самостійного опрацювання 

теоретичних питань: 

Типологія біологічних задач за І.І. Карташовою: за 

характеристикою невідомого; за рівнем пізнавальної 

діяльності; за дидактичною метою (змістом). 

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). 

Види біологічних задач. 

 Ніколенко В.О. Інтелектуальні ігри на 

уроках біології. – Х.: Вид. група «Основа», 

2010. – 141 с.  

 Розвиток інтелекту та пізнавальної 

діяльності учнів на уроках біології/Уклад. 

К.М.Задорожний. – Х.: Вид. група «Основа», 

2009. – 110 с.  

 Шевченко Н.І. Використання фольклору на 

уроках біології. Дидактичні матеріали. – Х.: 

Вид. група «Основа», 2011. – 110 с. 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya


Завдання для самостійної роботи: 

Розв’язати та оформити результати в тематичному 

альбомі запропоновані (додаються) розрахункові, 

пізнавальні та творчі задачі до розділів шкільного 

курсу біології:  «Рослини»  

РОЗДІЛ «РОСЛИНИ»: 

Тема «Корінь»  

Тема «Будова рослинної клітини»       

Тема «Стебло. Внутрішня будова стебла»  

Тема «Листок. Фотосинтез. Транспірація» 

Тема «Сезонні явища у житті рослин»  

Тема «Водорості» 

Тема «Мохоподібні» 

Тема «Покритонасінні» 

РОЗДІЛ «ТВАРИНИ»: 

Тема «Губки» 

Тема «Черви» 

Тема «Комахи» 

Тема «Загальна характеристика Хордових» 

Тема «Риби» 

Тема «Земноводні» 

Тема «Плазуни» 

Тема «Птахи» 

РОЗДІЛ «БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»: 

Тема «Кров. Кровообіг» 

Тема «Імунітет. Клітинний та гуморальний імунітет» 

Тема «Травлення» 

Тема «Дихання» 

Тема «Виділення» 

Тема «Нервова система» 

Тема «Загальна будова організму людини» 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять. 

Бітченко Ю.Б., Каршашова І.І. ТРВЗ і 

викладання курсу шкільної біології. 

// Хімія, біологія. – К.: Шкільний світ, 18 

(270). – 2003. – С. 20-23. 

Борисова Т. Біологічні задачі на уроках. // 

Хімія, біологія. – К.: Шкільний світ, 52 

(376). – 2004. – С. 6-7. 

Творчі задачі на уроках біології. // Хімія. 

Біологія. – 2005, 64 (листопад). – С.12-15. 

 

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

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Завдання для самостійного опрацювання 

теоретичних питань: 

Рівні організації біологічних систем.  

Розв’язання задач з ботаніки.  

Розв’язання задач із зоології.  

Розв’язання задач з анатомії людини. 

Розв’язування задач відповідно до розділів 

шкільного курсу біології:  «Рослини», «Тварини», 

«Біологія людини». 

 

 

 Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування 

задач: Навчальний посібник / І.В. Барна. – 

Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 216 с. 

 Карташова І.І. Біологічна задача: зміст, 

розв’язання, методика використання: 

Навчально-методичний посібник / І.І. 

Карташова. – Херсон: ПП Вишемирський 

В.С., 2015. – 104 с. 

 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. 

  

https://ua-referat.com/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F


Завдання для самостійної роботи: 

Доберіть інтегровані біологічні задачі 

(математичного змісту) до шкільного курсу біології:  

«Рослини», «Тварини», «Біологія людини». 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять. 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya).  

 

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

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

Молекулярні основи спадковості: 

Ген та його будова. Хромосоми, їхні функції та 

будова.  

Структура ДНК і РНК. Транскрипція.  

Основні типи РНК. Трансляція. Генетичний код. 

Етапи розв’язування задач молекулярної біології.  

 Біологія з основами генетики/ Захарчук О.І., 

Булик Р.Є., Кривчанська М.І.. – Чернівці, 

2018. – 400 с. 
 Генетика. Підручник. Сиволоб А.В., 

Рушковський С.Р., Кир’яченко С.С. / За ред. 

А.В. Сиволоба. – К.: Видавничо-

поліграфічний центр «Київський 

університет», 2008. – 320 с. 
 Сиволоб А.В. Молекулярна біологія: 

підручник. К.: «Київський університет», 

2008. – 384 с. 
Практичне заняття (1 год.) 

Розв’язування комплексу біологічних задач з 

молекулярної біології. 

 

Виконання вправ подані в шкільному підручнику з 

біології 9 клас (автор: В.І. Соболь, с. 116-117). 

 Захарова Т.А., Козуб М.К. Збірник задач з 

молекулярної біології / Т.А. Захарова, М. К. 

Козуб. – Чернівці, 1997. – 46 с. 
 Карташова І.І. Біологічна задача: зміст, 

розв’язання, методика використання: 

Навчально-методичний посібник / І.І. 

Карташова. – Херсон: ПП Вишемирський 

В.С., 2015. – 104 с. 

 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. 

Завдання для самостійної роботи: 

Виконати практичну роботу №2 «Розв’язування 

елементарних вправ із транскрипції та трансляції»  

(підручник Біологія 9 клас; автор: В.І. Соболь, с. 

112-113). 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять. 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya).  

 

Тема 5. Методика розв’язання задач з біохімії. 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

Структура білкових молекул (первинна, вторинна, 

третинна та четвертинна). Нуклеїнові кислоти. 

Вуглеводи. Ліпіди. Ферменти. Вітаміни.  

 Гонський Я.І. Біохімія людини: підручник. 

Тернопіль: ТДМУ, 2019. – 732 с. 

 Біологічна хімія: Підручник / Л.В. 

Левандовський, В.Г. Дрюк, О І. Семенова та 

https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya
https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya


Етапи розв’язування задач біохімії. ін. – К.: НУХТ, 2012. – 40 с. 

 Павлоцька Л., Дуденко Н., Левітин Є. 

Біологічна хімія. Підручник. Суми: 

Університетська книга, 2019. – 513 с. 

Практичне заняття (1 год.) 

Міжпредметна інтеграція знань під час 

розв’язування задач з біохімії у шкільному курсі 

біології. 

Розв’язування задач з біохімії. 

Виконання вправ подані в шкільному підручнику з 

біології 9 клас (автор: В.І. Соболь, с. 83, 101). 

 Захарова Т.А., Козуб М.К. Збірник задач з 

молекулярної біології / Т.А. Захарова, М. К. 

Козуб. – Чернівці, 1997. – 46 с. 

 Кіліченко О. Значення ситуативного 

моделювання у професійній підготовці 

вчителя / О. Кіліченко, Г. Сав’юк // 

Початкова школа. – 2008. - № 7. – С. 48-49. 

 Шмиголь І.В. Збірник тестових завдань та 

задач з біохімії: навчально-методичний 

посібник. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана 

Хмельницького, 2013. – 116 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Складіть тренувальні задачі до тем шкільного 

підручника: 

«Обмін речовин та енергії»; 

«Розщеплення органічних речовин у живих 

організмах»; 

«Клітинне дихання, його біохімічні механізми»; 

«Фотосинтез: світлова та темнова фази»; 

«Хемосинтез. Потік речовин, енергії та інформації 

клітини». 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять. 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya).  

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

полігібридне схрещування, на взаємодію алельних і неалельних генів. 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

Моногібридне схрещування.  

Успадкування ознак при повному і неповному 

домінуванні.  

Незалежне комбінування ознак.  

Дигібридне та полігибридне схрещування. 

Методика розв’язування задач на моногібридне, 

дигібридне та полігібридне схрещування. 

 Терновська Т.К. Генетичний аналіз. 

Навчальний посібник з курсу «Загальна 

генетика». – К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2010. – 335 с. 
 Сіренко А.Г. Лекції та задачі з генетики. 

Івано-Франківськ, 2018. – 300 с. 
 Тоцький В.М. Генетика. Одеса: Астропринт, 

2008. – 712 с. 
Практичне заняття (1 год.) 

Розв’язування тренувальних задач: 

 моно- дигібридне схрещування; 

 взаємодія генів; 

 

Виконання вправ подані в шкільному підручнику з 

біології 9 клас (автор: В.І. Соболь, с. 145, 151). 

Розв’язування тренувальних задач: 

 взаємодія алельних генів; 

 взаємодія непалених генів; 

 

 Ніколайчук В.І. Збірник задач з генетики: 

Навчальний посіб. з дисципліни «Генетика» 

/ В.І. Ніколайчук, Б.Б. Надь. – Ужгород: 

«Патент», 2001. – 177 с. 

 Сатарова Т.М. Збірник задач з загальної 

генетики /Т.М. Сатарова, З.В. Грицай, Л.В. 

Шупранова. Д.: РВВ ДНУ, 2002. – 28 с. 

 Лановенко О.Г. Словник-довідник основних 

понять з генетики, цитології та селекції. 

Херсон: Айлант, 1999. – 165 с. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya


Виконання вправ подані в шкільному підручнику з 

біології 9 клас (автор: В.І. Соболь, с.155). 

Завдання для самостійної роботи: 

Виконати практичну роботу №3 А «Складання схем 

моногібридного схрещування»  

(підручник Біологія 9 клас; автор: В.І. Соболь, с. 146-

147). 

Виконати практичну роботу №3 Б «Складання схем 

дигібридного схрещування»  

(підручник Біологія 9 клас; автор: В.І. Соболь, с. 151). 

Зробіть добірку тренувальних задач для вивчення 

розділу «Закономірності успадкування ознак». 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять. 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya). 

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

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

Зчеплення генів і кросинговер.  

Генетичні процеси в популяціях. 

Основні вимоги до розв’язування генетичних задач. 

 
 

 Терновська Т.К. Генетичний аналіз. 

Навчальний посібник з курсу «Загальна 

генетика». – К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2010. – 335 с. 
 Сіренко А.Г. Лекції та задачі з генетики. 

Івано-Франківськ, 2018. – 300 с. 
 Тоцький В.М. Генетика. Одеса: Астропринт, 

2008. – 712 с. 
Практичне заняття (1 год.) 

Розв’язування тренувальних задач: 

 зчеплення генів; 

 кросинговер; 

 групи зчеплення. 

 генетика статті. Успадкування, зчеплене зі 

статтю; 

Виконання вправ подані в шкільному підручнику з 

біології 9 клас (автор: В.І. Соболь, с. 158, 162). 

 Ніколайчук В.І. Збірник задач з генетики: 

Навчальний посіб. з дисципліни «Генетика». 

– Ужгород: «Патент», 2001. – 177 с. 

 Сатарова Т.М. Збірник задач з загальної 

генетики /Т.М. Сатарова, З.В. Грицай, Л.В. 

Шупранова. Д.: РВВ ДНУ, 2002. – 28 с. 

 Лановенко О.Г. Словник-довідник основних 

понять з генетики, цитології та селекції. 

Херсон: Айлант, 1999. – 165 с. 
Завдання для самостійної роботи: 

Дати визначення термінам та зв’язати їх у  опорно-

логічну  або асоціативну схему: 
Ген 

Генотип 

Геном 

Генофонд 

Геноцид 

Фенотип 

Алель 

Гени діалельні та поліалельні 

Множинний алелізм 

Гомозигота, гетерозигота, гемізигота 

Чиста лінія, сорт, порода 

Локус гена 
Експресія гена 

Взаємодія алельних генів: повне домінування, неповне 

домінування, кодомінування 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya). 

https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya
https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya


Плейотропія 

Летальна дія гену 

Пенетрантність 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять. 

Завдання для самостійної роботи: 

 Складіть схему власного родоводу та визначте 

закономірність успадкування певних ознак.  

 Визначити основні труднощі під час розв’язання 

задач з генетики та окреслити шляхи їх 

подолання. 

 Випишіть деякі правила розв’язування 

генетичних задач. 

  

 

Тема 8. Методика розв’язання задач з екології. 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

Екологічні задачі як засіб розвитку екологічного 

мислення учнів. 

Формування в учнів міжпредметного вміння 

формалізації під час розв’язування екологічних 

задач. 

Зміст екологічних задач в шкільному курсі біології. 

 

 
 

 Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування 

задач. Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2006; 

 Басов В.М. Задачи по экологии и методика 

их решения / В.М.Басов. – М.: Либроком, 

2011. – 162 с. 

 Льовочкіна А.М. Екологічна психологія / 

А.М.Льовочкіна. – К.: Міленіум, 2003.  

Практичне заняття (1 год.) 

Розв’язання задач з екології. 

 Задачі на трофічні ланцюги.  

 Задачі на побудову ланцюгів живлення та 

трофічних сіток.  

 правило екологічної піраміди.  

Розв’язання задач з екології. 

 За правилом екологічної піраміди; 

 Складання трофічного ланцюга; 

 Визначте площі (га) біоценозу; 

 Визначення біомаси 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять. 

 Овчінніков С.О. Збірник задач і вправ із 

загальної біології. – Харків: ВГ «Основа», 

2003. 

 Драган О. Творчі задачі з екології та 

методика їх розв’язання. – К.: Шкільний світ, 

2009. – 128 с. 

 Рудишин Сергій. Пізнавальні задачі з 

екології / Сергій Рудишин // Біологія і хімія в 

школі. – 2008. – № 5-6. – С.57-59. 

Завдання для самостійної роботи: 

Встановіть основні етапи та алгоритми розв’язання 

задач з екології.  

Виконати практичну роботу «Розв′язування 

екологічних задач» (додається). 

Підготуйте презентацію на одну із тем: 

 Методичні особливості використання задач з 

екологічним змістом на уроках органічної хімії 

Використання екозадач на уроках математики як 

засобу для формування екологічної культури учнів 

основної школи. 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya). 

https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya


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

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

Еволюційні аспекти вивчення біології рослин, 

тварин та людини.  

Еволюційні чинники. Добір як основний 

фактор еволюції. 

Методика розв’язування задач. 

 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. 

 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. 
Практичне заняття (1 год.) 

Розв’язання задач з екології: 

 розв’язання задач, використовуючи 

закономірності в залежності від показника, 

покладеного в основу: піраміда біомаси, піраміда 

енергії, піраміда чисел; 

 структура і продуктивність різних біогеоценозів; 

 задачі на походження людини 

 Методика розв'язання задач з екології.  

 Популяція як елементарна одиниця еволюції. 

 Закон Харді-Вайнберга. Дрейф генів.  

Виконання вправ подані в шкільному підручнику з 

біології 9 клас (автор: В.І. Соболь, с. 237). 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять. 

 Драган О. Творчі задачі з екології та 

методика їх розв’язання. – К.: Шкільний світ, 

2009. – 128 с. 

 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    

 Овчінніков С.О. Збірник задач і вправ із 

загальної біології. – Харків: ВГ «Основа», 

2003. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Складіть дидактичні картки з задачами з еволюції та 

екології для вивчення тем «Еволюція органічного 

світу», «Надорганізмові біологічні системи». 

Навчальні програми для 5-9 класів 

(Програма затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804) https://mon.gov.ua/ua/osvita 

Біологія – шкільні підручники онлайн 

(https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya). 

 

Тема 10. Комплекс біологічних задач з формування інтелектуальних умінь учнів. 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Завдання для самостійного опрацювання 

теоретичних питань: 

Сутність і структура інтелектуальних умінь з біології 

та показники їх сформованості в учнів основної 

школи.  

Дидактичні умови формування в учнів 

інтелектуальних умінь у процесі розв’язування 

біологічних задач. 

Розкрийте методичні основи формування ключових і 

предметних компетентностей в учнів засобами 

складання та розв’язування біологічних задач. 

Soft skills та критичне мислення у процесі 

 Вініченко Л. В. Факультативи з біології як 

засіб формування науково-дослідницьких 

компетенцій учнів / Л.В. Вініченко. – 

Кривий Ріг: КДПУ, 2021. – 88 с. 

 Шевченко Н.І. Використання фольклору на 

уроках біології. Дидактичні матеріали. – Х.: 

Вид. група «Основа», 2011. – 110 с. 

 УРОКИ PISA-2018: методичні рекомендації / 

кол.авт.: Васильєва Д.В., Головко М.В., Жук 

Ю.О., Козленко О.Г., Ляшенко О.І., 

Науменко С.О., Новосьолова В.І. / Інститут 

педагогіки НАПН України. – Київ: 

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
https://uahistory.co/zno/general-biology-a-collection-of-tasks-2020-barna/80.php
https://mon.gov.ua/ua/osvita
https://pidruchniki.in.ua/tag/biologiya


розв’язування біологічних задач. 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять. 

Зробіть добірку біологічних задач, зміст яких, 

спрямований на розвиток конкретних ключових і 

предметних компетентностей. 

Педагогічна думка, 2020. – 96 с. 

 Соколенко Л.О., Філон Л.Г., Швець В.О.  

 

Тема 11. Вирішення задач підвищеної складності з біології. 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Завдання для самостійного опрацювання 

теоретичних питань: 

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. 

Розв’язання типових біологічних задач. 

Складіть завдання для проведення шкільного етапу 

олімпіади з біології для учнів 7-9 класів. 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять. 

 Прокопчук О.А. Організація 

роботи з обдарованими учнями на уроках 

біології. –  Х.: Вид. група «Основа», 2018. –  

74 с. 

 Завдання олімпіад предметів природничо-

математичного циклу. – Кропивницький: КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинского», 

2021. – 198 с. 

 Олімпіадний біологічний практикум. 

Аксіома, 2020. – 120 с. 

Стандартні і нестандартні підходи до 

організації творчої діяльності і розвитку 

логічного мислення на уроках математики. 
 

6. Політика курсу.  

Політика щодо відвідування академічних занять.  

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах 

ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських заняттях. 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був відсутній на 

семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до 

навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або 

пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. 

Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати 

додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на 

модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності студента на проміжному 

контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата 

складання модульної контрольної роботи.  

 

Політика академічної доброчесності.  
Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях є 

підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки.  

 

Політика оцінювання (усних повідомлень і практичних завдань із питань курсу, аналізу 

наукової й навчально-методичної літератури, самостійна робота за темами, виконання завдань і 

т. ін.) здійснюється з позицій дотримання академічної доброчесності, ґрунтоване на чинних 

нормативних документах. 

 

 



7. Проміжний і підсумковий контроль.  

Форма проміжного контролю: Модульна контрольна робота  

Зразок модульної контрольної роботи: 

Розв'язування типових задач: 

Задача № 1. За правилом екологічної піраміди визначте, скільки рослинної речовини необхідно 

для того, щоб у наведеному біоценозі могли існувати три рослинноїдні птахи масою 1 кг 

Задача 2. Один з ланцюгів ДНК має таку будову: АТГ-АЦЦ-АГТ-ЦАЦ-АТЦ.  

Яка послідовність нуклеотидів у другому ланцюзі цієї молекули ДНК? 

Задача 3. У дрозофіли сірий колір тіла — домінантна ознака, чорний колір — рецесивна.  

При схрещуванні сірих і чорних мух половина потомства має сіре тіло, половина — чорне. 

Визначте генотипи батьків. 

 

Форма підсумкового контролю: залік  

Перелік питань для підготовки до екзамену: не передбачено навчальним планом.  

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання. 
 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки  

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 незадовільно 

1-25 

Загальна оцінка за курс виставляється за результатами поточного та проміжного. Під час 

поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та результати 

самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в 

ІДГУ»http://idgu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-

rivnja-navchalnyhdosjahnen-zi-zminamy    

 

Максимальна  

кількість балів 

70 балів  

(поточний контроль) – 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 

100- бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,7 

30 балів  

(проміжний контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний  

пороговий рівень 

35 балів  

(поточний контроль) 

16 балів  

(проміжний контроль) 

 

 

 

 

 

 

http://idgu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyhdosjahnen-zi-zminamy
http://idgu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyhdosjahnen-zi-zminamy


Критерії оцінювання під час аудиторних занять Досягнення студентів на 

семінарських заняттях, а також виконані ними індивідуальна та самостійна 

роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». 

 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 
Вид Максимальна кількість балів 

Анотування наукових статей 5 

Підготовка рефератів (доповідей) 5 

Термінологічний словник 5 

Розвязування типових задач 5 

Конспект питань для самостійного 

опрацювання (за вибором студента) 

5 

Виготовлення тематичного альбому 5 

 
 



Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання.  

У якості виконання індивідуального завдання здобувачу вищої освіти може бути 

зараховано проходження онлайн-курсів (у відповідності до змісту навчальної дисципліни) на 

платформах ЕdEra, Coursera, Prometheus та інших. Зарахування відбувається за наявності 

сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

Тематика ІНДЗ 

Розв’язування типових задач (зміст задач додається). 

 

 

 


