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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Основи біології та генетики 

Викладач (-і) Шевчук Роман Михайлович,  доктор психологічних наук, 

професор  кафедри психології та соціальної роботи 

Контакти  +380954014362 

Обсяг дисципліни 30 кредитів ЄКТС, 1080 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Основною метою викладання курсу «Основи біології та генетики людини» є підготовка 

висококваліфікованих працівників психологів,які досконало володіють інформацією 

про загальні закономірності існування і розвитку живих істот,життєвих процесів,які в 

них відбуваються,хід їх життєвих циклів,взаємозв’язок з оточуючим.середовищем,похо

дженням,еволюційним та індивідуальним розвитком живих організмів. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 Змістовний модуль 1. Біохімічні та цитологічні основи спадковості та мінливості 

 Змістовний модуль 2. Основні поняття і терміни сучасної генетики. Особливості 

спадковості людини 

        Змістовний модуль 3. Біологія опорно-рухової, дихальної, видільної систем.  

Морфофункціональні особливості системи крові та кровообігу. 

Основним завданням дисципліни є формування комплексу фундаментальних і 

прикладних досліджень живої природи,вивчення новітніх досягнень біології,хімії та 

інших суміжних дисциплін, щодо розв’язання певних біологічних 

проблем,проникненням у глибину клітини,отримання принципово нових відомостей про 

процеси,що розгортаються в клітинній структурі за умов норми і патології. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

 формування у майбутніх фахівці –психологів знань з основ біології та генетики 

для розуміння основних положень, наук про життя; 

 висвітлення  особливості життєдіяльності організму в різні періоди онтогенезу, 

цитологічні, біохімічні основи спадковості людини закономірності успадкування 

ознак, функції органів, систем органів і організму в цілому в міру його росту і 

розвитку, своєрідність функції на кожному віковому етапі; 

 формування в майбутніх психологів уявлення про основні закономірності 

існування живих істот,специфіку індивідуального розвитку живих 

організмів,еволюцію органічного світу. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

 біохімічні основи спадковості і мінливості, структуру та функціонування 

еукаріотичного генома; генетичні системні  механізми онтогенезу та біологічну 

основу репродукції людини, встановлення взаємозв'язку будови і функцій органів і 

систем органів організму; 



 фізіологічні процеси, що відбуваються в організмі здорової людини; 

 дослідження фізіологічних механізмів пристосування організму до змін 

довкілля. У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні 

знань про: 

 біохімічні основи спадковості і мінливості; 

 еволюцію, структуру і функціонування еукаріотичного геному; 

 біологічні основи репродукції людини; 

 генетичні системні механізми онтогенезу; 

 методи вивчення спадковості людини; 

 особливості процесів дихання, травлення, обміну речовин, теплорегуляції, 

виділення в регуляції і узгодженості функцій організму людини та взаємозв’язку 

організму з навколишнім середовищем; 

 вплив мутагенних факторів на спадковість людини, про здійснення зв'язку з 

навколишнім середовищем і фактори, що зберігають здоров'я і такі, що 

порушують його. 

вміти: 
-  володіти  методами спадковості людини для вивчення закономірностей 

передачі  ознак із покоління в покоління; 

- володіти аналізом родоводів для визначення типу успадкування тієї чи іншої 

ознаки, тієї чи іншої хвороби в кожному окремому випадку; 

- складати прогнози для нащадків залежно від того, як успадковується певне 

захворювання (моногенно, полігенно, чи це хромосомне захворювання); 

- визначати  загально-біологічні , цитологічні, біохімічні та спеціальні поняття; 

- застосовувати конкретні знання для пояснення фізіологічних процесів, 

еволюційних особливостей, екологічних ситуацій; 

- розпізнавати  органи та  системи органів, пояснення зв’язку між іншими 

будовами і функціями організму; 

- пояснювати  шкідливість впливу факторів ризику на здоров'я людини, 

прогнозувати наслідки впливу людини на природні екосистеми. 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 20 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
20 

самостійна робота 50 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

1 053 Психологія 1 обов’язкова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Біохімічні та цитологічні основи спадковості 

Тема1. Вступ. Біохімічні основи спадковості 2 2 4 

Тема 2. Цитологічні основи спадковості 2 2 4 

Модуль ІІ. Основні поняття і терміни сучасної генетики. Особливості спадковості 

людини 



Тема 3. Основні поняття і терміни сучасної генетики 2 2 4 

Тема 4. Особливості спадковості людини 2 2 8 

Тема 5. Діти з особливостями психофізіологічного 

розвитку 

2 2 6 

Модуль ІІІ. Біологія опорно-рухової, дихальної, видільної систем.  

Морфофункціональні особливості системи крові та кровообігу. 

Тема 6. Біологія опорно-рухової системи. Профілактика 

та перша медична допомога при травматичних 

пошкодженнях опорно-рухового апарату 

2 2 4 

Тема 7. Морфофункціональні особливості системи крові 

та кровообігу. Профілактика та перша медична допомога 

при серцево-судинних захворюваннях і кровотечах 

2 2 4 

Тема 8. Особливості будови і функції органів дихання. 

Перша медична допомога при розладах дихання 

2 2 4 

Тема 9. Морфофункціональні особливості видільної 

системи людини. Запобігання захворюванням і травмам 

сечовидільної системи. 

2 2 6 

Тема 10. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри. 

Профілактика і перша медична допомога при 

травматичних пошкодженнях і захворюваннях шкіри 

2 2 6 

Загальна кількість годин 20 20 50 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із основ біології та генетики 
людини:  

1) характер володіння знаннями із основ біології та генетики 
людини (рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, 
повнота і точність знань); 

2) якість актуалізації знань із основ біології та генетики людини 
(логіка мислення, аргументація, послідовність і самостійність 
викладу, культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці, ; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 



але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 

Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 

Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 



Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 

Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

8. Рекомендована література 

Основна: 
1. Генетика людини з основами психогенетики : [навч. посіб для студ. вищ. 

навч. закл.] / І.  М. Маруненко, О. В. Тимчик, Є. О. Неведомська. – К. : Київ. ун-т 

імені Бориса Грінченка, 2011. – 232 с. (Гриф МОН №1/11-8804 від 22.09.2010 р.) 

УДК 159.922(075) ББК 88.2я73 М29 

2. Збірник задач з генетики людини : [навч. посіб. для студ. вищих навч. 

закл.] / О. В.  Тимчик, І. М. Маруненко. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса 

Грінченка, 2011. – 102 с. (Гриф МОН № 1/118802 від 22.09.2010 р.) 
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