
 
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета курсу – висвітлити 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. 
Завдання курсу: 

• ознайомлення з біохімічними основами спадковості і мінливості, структурою і 

функціонуванням еукаріотичного генома; генетичними системними механізмами 

онтогенезу та біологічною основою репродукції людини, встановлення взаємозв'язку 

будови і функцій органів і систем органів організму; 
• ознайомлення з фізіологічними процесами, 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. 

Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної 

роботи студенти набувають уміння та навички: 
• застосовують методи спадковості людини для вивчення закономірностей передачі  

ознак із покоління в покоління; 
• застосовують аналіз родоводів для визначення типу успадкування тієї чи іншої ознаки, 

тієї чи іншої хвороби в кожному окремому випадку; 
• складають прогноз для нащадків залежно від того, як успадковується певне 

захворювання (моногенно, полігенно, чи це хромосомне захворювання); 
• визначають загально-біологічні, цитологічні, біохімічні та спеціальні поняття; 
• застосовують конкретні знання для пояснення фізіологічних процесів, еволюційних 

особливостей, екологічних ситуацій; 
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• розпізнають органи і системи органів, пояснювати зв’язок між іншими будовою і 

функцією; 
• пояснюють шкідливість впливу факторів ризику на здоров'я людини, прогнозувати 

наслідки впливу людини на природні екосистеми. 
Кількість   годин,   відведених   навчальним   планом   на   вивчення   дисципліни 

«Основи біології та генетики», становить 150 год., із них 30 год. – лекції, 20 год. – 
практичні заняття, 100год. – самостійна робота. 

Вивчення студентами навчальної дисципліни «Основи біології та генетики» 

завершується складанням екзамену.  
2. Програма навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Вступ. Біохімічні та цитологічні основи спадковості 

 
Тема 1-2. Вступ. Біохімічні основи спадковості 

Історія розвитку генетики. Етапи розвитку генетики (доменделівський, 

менделівський, утвердження хромосомних основ спадковості, відкриття індукованого 

мутагенезу, розвиток біохімічної генетики, опанування основ молекулярної генетики). 
Біохімічні основи спадковості: будова і синтез ДНК, будова і види РНК, біосинтез 

білка. 
Основні поняття теми: алель, білки – регулятори, репресори, біологічний код; 

гени: конституційні, регуляторні; депресія генів, екзони, ефектори, індуктори, інтрони, 

кодони, компліментарність, мутації, нуклеотид, оперон, плазміди, промотор, репарація 

ДНК, реплікація ДНК, сплайсінг, транскрипція, трансляція, генетичний оператор, 

транверсія, інверсія, транслокація. 
Практична робота № 1. Розв’язок задач з молекулярної біології. 

 
Тема 3. Цитологічні основи спадковості 

Цитологія – наука про будову та функції клітин. Історія відкриття клітин. Клітинна 

теорія. Методи сучасної цитології. 
Будова клітини: поверхневий апарат, біологічні мембрани, складові частини, 

органели (немембранні, одномембранні, двомембранні). Клітина як біологічна система. 
Будова і функції ядра. Каріотип людини. Поділ клітини 
Основні поняття теми: цитологія, методи цитології, клітина, поверхневий апарат, 

біологічні мембрани, ядро, хромосоми, цитоплазма, органели: немембранні (рибосоми, 

клітинний центр), одномембранні (ендоплазматичний ретикулум, лізосоми, комплекс 

Гольджі), двомембранні (мітохондрії), білки, жири, вуглеводи, амінокислоти, нуклеїнові 

кислоти, біологічна система, каріотип, диплоїд, гаплоїд, гамети, центром ера, аутосома, 

ідеограма, мітоз, амітоз, інтерфаза, клітинний цикл, каріокінез, цитокінез. 
Практична робота № 2. Мітотичний та мейотичний поділ клітин. 
Практична робота № 3. Будова хромосом людини. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Основні поняття і терміни сучасної генетики. 

Особливості спадковості людини 
 

Тема 4. Основні поняття і терміни сучасної генетики 
Спадковість. Мінливість. Основні закономірності успадкування. Моногібридне 

схрещування. Закон одноманітності гібридів І покоління. Аналізуюче схрещування. 

Неповне домінування. Множинні алелі. Полігібридне схрещування. Взаємодія генів. 

Хромосомна теорія спадковості. Успадкування, зчеплене зі статтю. 
Основні поняття теми: генотип, фенотип, метод гібридологічного аналізу, 

домінантні й рецесивні ознаки, явище кодомінування. 
Практична робота № 4. Розв’язок генетичних завдань на моногібридне 

схрещування та неповне домінування. 
Практична робота № 5. Розв’язок задач на дигібридне схрещування та на множинні 

алелі. 



Практична робота № 6. Розв’язок задач на успадкування ознак, зчеплених зі 

статтю. 
 

Тема 5. Особливості спадковості людини 
Групи зчеплення генів. Методи вивчення спадковості у людини: генеалогічний, 

близнюковий,   дерматогліфіки,   пальмоскопії,   біохімічний,   популяційно-статистичний, 



цитогенетичний, гібридизації соматичних клітин. Аналіз родоводу. Пенетрантність. Типи 

успадкування: аутосомно-домінантний, аутосомно-рецесивний. 
Генеалогічний метод вивчає закономірності передачі спадкових ознак людини за її 

родоводом. Суть його полягає у тому, щоб з’ясувати родинні зв’язки і прослідкувати 

наявність нормальної або патологічної серед близьких і далеких родичів у даній родині. 
Типи успадкування ознак. 
Основні поняття теми: генеалогічний метод, цитологічний метод, близнюковий 

метод, гібридологічний метод, метод дерматогліфіки, метод соматичної гібридизації 

клітин, цитогенетичний метод, генна інженерія, пробанд, сибси, алель, домінантний тип 

успадкування, аутосомно-рецесивний тип успадкування, зчеплене успадкування, 
полігенний тип успадкування. 

Практична робота № 7. Розв’язок задач на пенетрантність. 
Практична робота № 8. Розв’язок задач на складання і аналіз родоводу 

 
Тема 6. Діти з особливостями психофізіологічного розвитку 

Чинники виникнення аномалій розвитку організму. Тератогени та їх дія. Фактори 

ризику, що ускладнюють перебіг вагітності і народження здорової дитини. 
Роль спадковості та навколишнього середовища у ґенезі хвороб. Дефекти обміну 

речовин, сімейні хвороби, генні мутації. 
Основні поняття теми: неонатологія, критичні періоди гістації, тератогенний 

календар, мі сенс, нонсенс, делеції, інверсії, порушення сплайсинга. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Біологія опорно-рухової, дихальної, видільної 

систем. Морфофункціональні особливості системи крові та кровообігу. 
 

Тема 8. Біологія опорно-рухової системи. Профілактика та перша медична 

допомога при травматичних пошкодженнях опороло-рухового апарату 
Біологічне значення опорно-рухової системи. Загальні відомості про скелет: форма, 

з’єднання, будова і хімічний склад кісток, ріст кісток, частини скелета. Запобігання 

викривленню хребта і розвитку плоскостопості. 
Загальні відомості про будову м’язів та їх основні групи у людському тілі. Вікові 

особливості м’язового апарату. 
Профілактика та перша медична допомога при травматичних пошкодженнях 

опорно-рухового апарату. 
Значення фізичної культури у розвитку опорно-рухового апарату. Недостатній рівень 

рухової активності – гіподинамія, як фактор ризику. Гігієнічні основи  фізичного 

виховання учнів. М’язова дистрофія. Міастенія. 
Основні поняття теми: типи з’єднання кісток (суглоб, синартроз, діартроз), 

відділи скелету людини – скелет тулуба (хребетний стовп, грудна клітка, 13 пар ребер), 

скелет кінцівок, лопатка, ключиця, передпліччя (променева, ліктьова кістки), зап’ястя, 

п’ястя, фаланги пальців, крижі, тазові кістки, стегнова, велика і мала гомілкові кістки, 

перед плесно, плесно, фаланги пальців стопи, череп – мозковий і лицьовий відділи. 
М’язи – довгі, широкі, короткі, колові м’язи голови (жувальні, мімічні), м’язи  

грудної клітки (міжреберні, великий і малий грудні, передній зубчастий м’яз, діафрагма), 

м’язи живота (прямий, пірамідальний, квадратний, широкий), м’язи  спини 

(трапецевидний, найширший), синергісти, антагоністи, згиначі, розгиначі, скорочення 

м’язів, поодиноке тетонічне скорочення м’язів, тонус м’язів, сила м’язів, втома м’язів, 

рухова активність, гіподинамія, постава, травматичні пошкодження опорно-рухового 

апарату,  фізична культура. 
Практична робота № 9. Оцінка фізичного розвитку дітей. Визначення постави у 

дітей. 



Тема 8. Морфофункціональні особливості системи крові та кровообігу. 
Профілактика та перша медична допомога при серцево-судинних захворюваннях і 

кровотечах 
Внутрішнє середовище організму: кров, лімфа, тканинна рідина. 
Біологічне значення крові. Склад крові: плазма, формені елементи (еритроцити, 

лейкоцити, тромбоцити). Імунітет. Роль І.І.Мечникова у створенні вчення про імунітет. 

Формування імунних реакцій організму. Зсідання крові як захисна реакція організму. 

Інфекційні хвороби і боротьба з ними. Хвороби, пов’язані з порушенням функцій імунної 

системи (ревматизм, алергічні хвороби, СНІД). Загартування організму дітей і підлітків. 
Органи кровообігу: серце і судини. Біологічне значення кровообігу. Будова і робота 

серця. Серцевий цикл. Регуляція роботи серця. Велике і мале коло кровообігу. Кровоносні 

судини: будова, функції.  Регуляція роботи судин. Особливості кровообігу плоду. 
Профілактика та перша медична допомога при серцево-судинних захворюваннях, 

захворюваннях крові і кровотечах. Шкідливий вплив куріння й вживання алкоголю на 

серце і судини. 
Основні поняття теми: внутрішнє середовище організму, тканинна рідина, лімфа, 

кров, плазма, формені елементи крові: еритроцити, лейкоцити (нейтрофіли, еозинофіли, 

базофіли, моноцити, лімфоцити), тромбоцити, кровотворення, зсідання крові (тромбоцити, 

тромбопластин, протромбін, фібриноген, фібрин), аглютинація, резус-фактор, імунітет 

(природний, штучний), велике і мале коло кровообігу (артерії, вени, капіляри), серце 

(епікард, міокард, ендокард, перикард), стулкові, півмісяцеві клапани, цикл роботи серця 

(систола, діастола), систолічний і хвилинний об’єм серця, іннервація серця, тиск крові, 

розподіл крові в організмі, особливості кровообігу в серці, легенях, мозку, серцево- 
судинні захворювання, кровотечі, нервова регуляція, гуморальна регуляція, склад лімфи, 

рух лімфи по лімфатичним судинам. Ішемічна хвороба серця, стенокардія, аритмія, 

тахікардія, брадикардія, гемофілія, гострий лейкоз. 
 

Тема 9. Особливості будови і функції органів дихання. Перша медична допомога 
при розладах дихання 

Біологічне значення дихання. Загальна будова органів дихання (носова порожнина, 

носоглотка, гортань, трахея, бронхи, легені). Дихальні рухи (механізм вдиху і видиху). 

Типи дихання. Глибина і частота дихання. Газообмін у легенях і тканинах. Регуляція 

дихання. 
Особливості дихання під час спокою та фізичної роботи. Дихальні вправи для 

формування правильної дикції. 
Причини розладів дихання та перша допомога при них. Перша допомога при зупинці 

дихання: у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою. 
Інфекційні захворювання у дітей: риніт, фарингіт, ларингіт, трахеїд, гострий бронхіт, 

хронічний бронхіт, пневмонія, ГРВІ, бронхіальна астма, природжені вади серця, 

ревматизм. 
Основні поняття теми: дихання, вдих, видих, життєва ємність легень, склад 

вдихувального і видихувального повітря, альвеолярне повітря, зв’язування кисню кров’ю, 

зв’язування вуглекислого газу кров’ю, дихальний центр, рефлекторна регуляція, 

гуморальний вплив на дихальний центр, перший вдих новонародженого, дихання при 

фізичній роботі, зупинка дихання, реанімація. 
Практична робота № 10. Оцінка функціонального стану серцево-судинної та 

дихальної систем. 
 

Тема 10. Морфофункціональні особливості видільної системи людини. 

Запобігання захворюванням і травмам сечовидільної системи. 
Біологічне значення процесів виділення. Органи виділення людини. 



Будова і функції сечовидільної системи людини. Механізм утворення первинної і 

вторинної сечі. Запальні явища сечовидільної системи. Утворення каменів в нирках, 

можливі причини каменеутворення. Профілактика захворювань сечовидільної системи. 
Основні поняття теми: органи виділення, нирки, нефрон, сечовід, сечовий міхур, 

сечівник, первинна сеча, вторинна сеча, захворювання сечовидільної системи: поліурія, 

гематурія, глюкозурія, гломерулонефрит, уремія, пієлонефрит. 
 

Тема 11. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри. Профілактика і перша 

медична допомога при травматичних пошкодженнях і захворюваннях шкіри 

Будова і функції шкіри. Профілактика захворювань шкіри. Гігієна шкіри.   Принципи 
загартування організму. Профілактика і перша допомога при тепловому, сонячному 

ударах, опіках та обмороженнях. 
Основні поняття теми: шкіра, епідерміс, дерма, підшкірна клітковина, меланін, 

інфекційні захворювання шкіри. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Морфофункціональні особливості органів 

травлення. Обмін речовин та енергії. Залози внутрішньої секреції.  Анатомія і 
фізіологія аналізаторів 

 
Тема 12. Морфофункціональні особливості органів травної системи. Запобігання 

шлунково-кишковим захворюванням 
Біологічне значення травлення. Система органів травлення дитини: будова, функції. 

Особливості травлення в ротовій порожнині, шлунку, кишечнику. Регуляція травлення. 

Всмоктування в шлунково-кишковому тракті. Захисна властивість травного тракту. 

Профілактика шлунково-кишкових захворювань. 
Основні поняття теми: органи травлення (ротова порожнина, стравохід, шлунок, 

кишки), травні залози (слинні, підшлункова, печінка), ферменти (птіалін, мальтоза, 

лізоцим, пепсин, желатиназа, хімозин, ліпаза, трипсин, хімотрипсин, амілаза тощо), 

регуляція слиновиділення (умовно-рефлекторне і безумовно-рефлекторне), ковтання, 

жування, характер шлункової секреції, рухова функція шлунку, скорочення кишок, 

шлунковий сік, жовч, підшлунковий сік, перистальтика, дефекація, шлунково-кишкові 

захворювання: гастрит, виразкова хвороба, патологія печінки, холецистит, дискінезія, 

дисбактеріоз. 
 

Тема 13. Обмін речовин та енергії.  Енергія харчування 
Обмін речовин як основна функція життя. Обмін білків, жирів, вуглеводів. Водний і 

мінеральний обмін. Вітаміни. Збереження вітамінів в їжі. Недостатнє харчування та його 

наслідки: дистрофія, обмеження росту, затримка статевого дозрівання. Надмірне 

харчування, ожиріння. Зміни в організмі при ожирінні. Харчування. Харчовий раціон. 
Значення та фізіологічні принципи раціонального харчування. Оздоровче та 

лікувальне харчування. Роздільне і змішане харчування. Вегетаріанство як система 

харчування. Калорійність добового раціону. Якісний склад добового раціону. Режим та 

організація харчування. Санітарний режим харчоблоку. Профілактика харчових отруєнь. 

Джерела радіаційного забруднення їжі та його наслідки. Методи очищення власного 

організму від токсичних речовин. 
Основні поняття теми: обмін речовин, дисиміляція (катаболізм), асиміляція 

(анаболізм), енергетичний і пластичний обмін, етапи обміну основних речовин, обмін 

білків, обмін вуглеводів, обмін жирів, вітаміни, харчування, харчовий раціон, 

калорійність. 
Практична робота № 11. Гігієнічні основи харчування. 

 
 
 
 

Тема 14. Залози внутрішньої секреції, вплив гормонів на ріст і розвиток організму 



Загальні закономірності діяльності залоз внутрішньої секреції. Гормони. Вплив 

гормонів на ріст і розвиток організму. 
Щитоподібна залоза. Паращитоподібні залози. Гіпофіз. Епіфіз. Надниркові залози. 

Вилочкова залоза. Підшлункова залоза. Статеві залози. Статеве дозрівання. Статеве 

виховання учнів. Гормони і стрес. 
Захворювання ендокринної системи: причини, ознаки, профілактика. 
Основні поняття теми: залози внутрішньої секреції, гормони, гуморальна 

регуляція, ріст, розвиток, гомеостаз, формотворні гормони, гормони синергісти 

(кортикостерон і статевий гормон), гормони антагоністи (адреналін, інсулін), гіпофункція, 

гіперфункція, гормони щитоподібної залози – тироксин, трийодтиронін, прищитоподібних 

залоз – паратгормон, кальцитинон, епіфіза – меланін, гіпофіза – соматропін, АКТГ, 

фолікулін, тестостерон, вазоприсим, окситоцин, підшлункової залози – інсулін, глюкагон, 

надниркових залоз – адреналін, норадреналін, гідрокортизон, кортикостерон тощо. 
 

Тема 15-16. Анатомія і фізіологія аналізаторів 
Значення сенсорних систем для організму людини. Зорова і слухова сенсорні 

системи. 
Вестибулярний апарат: будова і функції. Хеморецепторні сенсорні системи. М’язова, 

тактильна та температурна чутливість. 
Основні поняття теми: аналізатор: зоровий, слуховий, очне яблуко, допоміжний 

апарат ока, фоторецептори, акомодація, далекозорість, короткозорість, рефракція, 

світловий коефіцієнт; вухо: зовнішнє, середнє, внутрішнє, фоторецептори; вестибулярний 

апарат, отолітовий апарат, механорецептори, хеморецептори, пропріорецептори, 

інтерорецептори, смаковий аналізатор, нюховий аналізатор. 
Практична робота № 12. Методика визначення порогу слухової чутливості. 
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