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                                     Інструкція №1 
Для виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 

Дисципліна: Біологія 

Спеціальність:  

 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 

 5.06010116 « Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн » 

 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

 5.05050208 «Експлуатація та ремонт обладнання харчового 

виробництва» 

 5.07010602  «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» 

 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва » 

 

 

                          

Тема: Вітаміни та гормони, фактори росту, їх роль у життєдіяльності                 

            організму. 

Кількість годин: 2 години 

Знати: 

- Що таке вітаміни? Які їхні біологічні функції? 

- Основні групи вітамінів необхідних людському організмові. 

- Що таке гормони та їхня роль в організмі людини? 

- Що таке фактори росту?  

Вміти: 

- Пояснити біологічну роль вітамінів в організмі 

- Назвати залози внутрішньої, зовнішньої та змішаної секреції, які 

продукують гормони? 

План 

1. Вітаміни. 

2. Гормони. 

3. Фактори росту. 

Література: 

1. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. – Загальна біологія: 

Підручник для 10 класу загальноосвітніх шкільних закладів. – К.: 

Тенгіза: 2004, - стр. 29-31. 

2. Тагліна О.В. Біологія 10 клас. Підручник для загальноосвітніх 

шкільних закладів освіти – Х.: Ранок 2010. – стр. 67-69. 

Методичні рекомендації 

1. Звернути увагу на основні групи вітамінів їх кількість. Походження 

терміну «вітаміни» (скласти конспект як їх призначають). 



2. Охарактеризувати роль вітамінів в організмі людини та скласти схему 

«Походження вітамінів» (скласти конспект-схему). 

3. Звернути увагу на функцію гормонів в організмі людини та їх хімічну 

будову. Вказати характерні особливості дії гормонів. 

Питання для самоконтролю: 

1. Чому за нестачі, відсутності певних вітамінів у організмі людини і 

тварини спостерігають порушення обміну речовин? 

2. Яке значення гормонів у житті людини? 

3. Що таке фактори росту? 

4. Які групи біологічно активних речовини вам відомі? 

Форма контролю. 

Співбесіда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       Інструкція №2 
 

Для виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 

Дисципліна: Біологія 

Спеціальність:  
 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 

 5.06010116 « Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн » 

 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

 5.05050208 «Експлуатація та ремонт обладнання харчового 

виробництва» 

 5.07010602  «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» 

 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва » 

 

   

Тема:Планетарне значення фотосинтезу. 

Кількість годин: 2 години 

Знати: 

- Що таке фотосинтез та з яких фаз він складається? 

- Коротка історія вивчення фотосинтезу. 

- Значення фотосинтезу для існування біосфери? 

Вміти: 

- Наводити приклади організмів здатних до фотосинтезу. 

- Складати таблицю «коротка історія вивчення фотосинтезу». 

- Довести на конкретних прикладах і цифровому матеріалі, що 

фотосинтез один з основних біохімічних процесів в біосфері. 

 

План 

1. Фотосинтез. 

2. Історія вивченню фотосинтезу. 

3. Значення фотосинтезу для існування біосфери. 

Література: 

1. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. – Загальна біологія: 

Підручник для 10 класу загальноосвітніх шкільних закладів. – К.: 

Тенгіза: 2004, - стр. 29-31. 

2. Тагліна О.В. Біологія 10 клас. Підручник для загальноосвітніх 

шкільних закладів освіти – Х.: Ранок 2010. – стр. 67-69. 

Методичні рекомендації 



1. Ознайомитись з будовою хлоропластів як з основним органоїдом 

клітини , де відбувається процес фотосинтезу (замалювати схему 

будови хлоропласта). 

2. Звернути увагу, що процес фотосинтезу проходить з перетворенням 

енергії сонячного світла на енергію хімічних зв’язків (записати 

сумарну рівняння фотосинтезу). 

3. Вміти пояснювати планетарне запитання фотосинтезу. 

Питання для самоконтролю: 

1. Чому без зелених росли існування біосфери стало б не можливим ? 

2. Чому рослини здійснюють космічну роль. Поясніть це? 

3. Як побудувати хлоропласт? 

4. У чому полягає біологічне і планетарне значення фотосинтезу? 

Форма контролю. 

Співбесіда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   Інструкція №3 
Для виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 

Дисципліна: Біологія 

Спеціальність:  
 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 

 5.06010116 « Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн » 

 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

 5.05050208 «Експлуатація та ремонт обладнання харчового 

виробництва» 

 5.07010602  «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» 

 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва » 

 

 

Тема: Історія вивчення клітини. 

Кількість годин: 2 години 

Знати: 

- Що таке біологія клітини? 

- Історія встановлення цитології та роль Р. Гук в становленні цієї науки. 

- Основні методи вивчення клітини та будову світлового мікроскопа. 

 

Вміти: 

- Пояснювати основні відмінності в будові еукаріотичних і 

прокаріотичних організмів. 

- Наводити приклади одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних 

організмів 

- Складати таблицю: історія вивчення клітини. 

 

Рік Прізвища вчених Відкриття 

   

 

 

 

План 

1. Біологія клітини. 

2. Цитологія. 

3. Основні методи вивчення клітини. 

4. Будова світлового мікроскопа. 

 



 

 

 

  Література: 

1. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. – Загальна біологія: 

Підручник для 10 класу загальноосвітніх шкільних закладів. – К.: 

Тенгіза: 2004, - стр. 48. 

2. Соболь В.І. Біологія. Довідник + тести. – Кам’янець-Подільський: ФОП 

Сисин О.В., 2010 – стр. 92. 

3. «Медична біологія». За рекомендацією В.П. Пішака, Ю.І. Бажори – 

Нова книга: 2004 – стр. 39. 

 

 

Методичні рекомендації 

1. Вивчити будову світлового мікроскопа, як основного інструмента при 

вивченні клітин. 

2. Звернути увагу на різноманітність методів вивчення клітини. 

3. При складанні таблиці «Історія вивчення клітини» звернути увагу на 

закономірність ускладнення мікроскопа та відкриття органел клітин. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Хто і коли запропонував термін «цитологія», що він означає? 

2. В чому основні відмінності між клітинами еукаріотів та прокаріотів? 

3. Чи можна вольвокс назвати багатоклітинним організмом? 

4. Яке значення має історія вивчення клітин для подальшого розвитку 

цитології? 

Форма контролю 

Співбесіда 

Перевірка конспекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Інструкція №4 
Для виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 

Дисципліна: Біологія 

Спеціальність:  
5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 

 5.06010116 « Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн » 

 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

 5.05050208 «Експлуатація та ремонт обладнання харчового 

виробництва» 

 5.07010602  «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» 

 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва » 

 

 

Тема: Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології. Можливості та перспективи  

              використання 

Кількість годин: 2 години 

Знати: 

- Основні положення сучасної клітинної теорії.  

- Положення клітинної теорії запропонованої (сформульованої Т. 

Шванном, М.Шлейденом). 

- Що таке цитотехнології та методи, які застосовують при використанні 

цитотехнологій. 

- Що таке калусні клітини? 

- Значення клітинної теорії для медицини. 

 

Вміти: 

- Розрізняти положення клітинної теорії запропонованої Т. Шваном та 

сучасної клітинної теорії. 

- Назвати галузі господарства, які є перспективними для застосування 

цитотехнологій. 

- Наводити приклади застосування клонального мікророзмороження. 

- Пояснювати суть методу злиття клітин та його значення. 

- Пояснювати переваги клітинної інженерії в біотехнології та 

цитотехнології, а також в медицині. 

- Пояснювати поняття патологія клітини та причини її виникнення, 

значення стовбурних клітин. 

 

План 

1. Основні положення сучасної клітинної теорії. 



2. Цитотехнології. 

3. Біотехнології. 

4. Клітинна інженерія. 

 

Література: 

1. Тагліна О.В. Біологія 10 клас. Підручник для загальноосвітніх 

шкільних закладів освіти – Х.: Ранок 2010. – стр. 167. 

2. Медична біологія». За рекомендацією В.П. Пішака, Ю.І. Бажори – Нова 

книга: 2004 – стр. 35; 45. 

 

 

Методичні рекомендації 

1. Порівнюючи положення клітинної теорії з  сучасною клітинною 

теорією, знайдіть риси схожості і відмінності. 

2. Законспектуйте поняття цитотехнології та зверніть увагу (виділіть) 

сфери застосування цитотехнологій. 

3. Законспектуйте поняття клональне мікророзмороження та злиття 

клітин. 

4. Законспектуйте матеріал про значення цитотехнологій в медицині. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає значення клітинної теорії у формуванні клінічного 

мислення кожного кваліфікованого працівника? 

2. Які основні положення клітинної теорії на сучасному етапі становлення 

біології? 

3. Для чого використовуються стовбурні клітини в експериментальній і 

клінічній медицині? 

4. Як використовуються калусні культури? 

5. В чому полягають переваги клітинної інженерії? 

Форма контролю 

Перевірка конспекту 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          Інструкція №5 
Для виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 

Дисципліна: Біологія 

Спеціальність:  
 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 

 5.06010116 « Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн » 

 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

 5.05050208 «Експлуатація та ремонт обладнання харчового 

виробництва» 

 5.07010602  «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» 

 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва » 

            

Тема: Різноманітність бактерій, їх роль у природі та житті людини 

Кількість годин: 2 години 

Знати: 

- Що таке бактерії.  

- Їхні розміри, форму, способи існування, групи. 

- Знати хвороби, які спричинюють бактерії, потрапивши в організм 

людини. 

- Чим спори бактерій відрізняються від спор інших організмів? 

- Що таке нуклеоїд, яка його функція в прокаріотичній клітині? 

 

Вміти: 

- Пояснити біологічну роль бактерій в живій природі. 

- Наводити приклади будови клітинної стінки бактерій. 

- Приводити приклади бактерій, які мають органи руху. 

- Розрізняти представників груп прокаріотів за розмірами, 

особливостями дії на організм людини та складати план заходів що до 

запобіганню бактеріальних хвороб людини. 

План 

1. Бактерії. 

2. Особливості будови прокаріотичної клітини. 

3. Різноманітність бактерій за формою. 

4. Значення бактерій в природі та житті людини. 

5. Небезпечні хвороби викликані бактеріями та шляхи запобігання їм. 

 

Література: 



1. Тагліна О.В. Біологія 10 клас. Підручник для загальноосвітніх 

шкільних закладів освіти – Х.: Ранок 2010. – стр. 117. 

«Медична біологія». За рекомендацією В.П. Пішака, Ю.І. Бажори – Нова 

книга: 2004 – стр. 37. 

2. Люта В.А., Кононов О.В. – Мікробіологія – К.: Медицина – 2008 – стр. 

191. 

 

Методичні рекомендації 

1. При підготовці по данній темі звернути увагу на особливості будови 

прокаріотичної клітини, порівнявши її з еукаріотичною, виділити 

основні риси, відмінності в будові прокаріотичних клітин. 

2. Звернути увагу на відсутність ядра у бактерій, а також систему, яка 

виконує функцію ядра. 

3. Звернути увагу на групи бактерій – стрептококи, стафілококи та 

скласти таблицю. 

Назва Особливості будови Значення в природі та житті людини 

   

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке бактерії? Чому їх відносять до прокаріотичних клітин? 

2. Які за формою існують бактерії? 

3. Форми існування бактерій? 

4. Особливості бактерій клітин прокаріотів? 

5. Що таке нуклеоїд? 

6. Яке значення в природі і житті людини мають стрептококи, 

стафілококи? 

Форма контролю 

Перевірка конспекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              Інструкція №6 
Для виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 

Дисципліна: Біологія 

Спеціальність:  
  5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 

 5.06010116 « Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн » 

 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

 5.05050208 «Експлуатація та ремонт обладнання харчового 

виробництва» 

 5.07010602  «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» 

 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва » 

                      

Тема: Розмноження організмів (скласти тести до теми) 

           Робота виконується в кінці вивчення теми  

           «Розмноження  та індивідуальний розвиток організмів» 

Кількість годин: 2 години 

Знати: 

- Основні форми розмноження та їхнє біологічне значення;  

- Типи запліднення у різних груп організмів; 

- Основні етапи зародкового розвитку організмів; 

- Типи після зародкового розвитку організмів. 

Вміти: 

- Розрізняти різні форми розмноження. 

- Давати характеристику основним формам розмноження. 

- Характеризувати основні етапи індивідуального розвитку організмів. 

- Характеризувати різні життєві цикли організмів. 

 

План 

1. Типи розмноження організмів. Статеві і нестатеві розмноження. 

2. Гаметогенез та запліднення. 

3. Етапи індивідуального розвитку організмів. 

4. Формування тканин та органів. Після зародковий розвиток тварин. 

5. Поняття про прості та складні життєві цикли. 

Література: 

1. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. – Загальна біологія: 

Підручник для 10 класу загальноосвітніх шкільних закладів. – К.: 

Тенгіза: 2004, - 5 с. 

2. Соболь В.І. Біологія. Довідник + тести. – Кам’янець-Подільський: ФОП 

Сисин О.В., 2010 – 262 с. 



3. «Медична біологія». За рекомендацією В.П. Пішака, Ю.І. Бажори – 

Нова книга: 2004 – 129 с. 

Методичні рекомендації 

1. Ознайомитись з додатковою літературою вказаною в інструкції та 

проаналізувати вивчений матеріал. Скласти тести з теми «Розмноження 

та індивідуальний розвиток організмів» в кількості 20. 

2. Оформити тестові завдання на окремих аркушах паперу формату А4. 

3. Орієнтовні запитання при складанні тестів в кінці § 1-7  

підручника Кучеренка М.Є. 

Форма контролю 

Перевірка конспекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інструкція №7 
Для виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 

Дисципліна: Біологія 

Спеціальність:  
 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 

 5.06010116 « Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн » 

 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

 5.05050208 «Експлуатація та ремонт обладнання харчового 

виробництва» 

 5.07010602  «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» 

 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва » 

                    

Тема: Генетично-модифіковані організми – необхідність обережного 

ставлення 

Кількість годин: 5 години 

Знати: 

- Що таке біотехнології та її основні напрямки;  

- Основні галузі господарства, де застосовують біотехнології; 

- Що таке генна інженерія, та що вона здійснює; 

- Що таке клітинна (тканинна) інженерія; 

- Клонування як перспективний напрямок клітинної інженерії; 

- Що таке банки генів; 

- Ембріональна інженерія; 

- Що таке химерні організми; 

- Трансгенні організми (ГМО); 

- Способи введення генів у клітину. 

 

Вміти: 

- Наводити галузі народного господарства, де застосовують 

біотехнології. 

- Пояснити, в чому позитивні і негативні сторони використання ГМО. 

- Приводити приклади регуляції державного використання і вживання 

ГМО 

 

План 

1. Біотехнологія. 

2. Основні напрямки біотехнології. 

3. Генетична інженерія. 

4. Клітинна інженерія. 

5. Клітинна (тканина) інженерія. 



6. Клонування. 

7. Химерні організми. 

8. Генетично - модифіковані організми. 

 

Література: 

1. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. – Загальна біологія: 

Підручник для 10 класу загальноосвітніх шкільних закладів. – К.: 

Тенгіза: 2004, - 101 с. 

2. Соболь В.І. Біологія. Довідник + тести. – Кам’янець-Подільський: ФОП 

Сисин О.В., 2010 – 716 с. 

3. Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є., - Медична біологія. Підручник для 

студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації – 

В.: Нова книга – 2008 – 224 с. 

 

Методичні рекомендації 

1. При опрацюванні теми звернути увагу на основні (нові поняття) та 

скласти конспект з даної теми. 

2. Використовувати дані інтернету та  інших джерел інформації. 

3. Звернути увагу на необхідність оберненого відношення ГМО та вказати 

можливі наслідки вживання в їжу таких продуктів харчування. 

4. Вказати на морально-етичний аспект тонування. Звернути увагу. 

Форма контролю 

Співбесіда 

Перевірка конспекту 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інструкція №8 
Для виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 

Дисципліна: Біологія 

Спеціальність:  
 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 

 5.06010116 « Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн » 

 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

 5.05050208 «Експлуатація та ремонт обладнання харчового 

виробництва» 

 5.07010602  «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» 

 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва » 

                     

Тема: Досягнення в селекції рослин і тварин в Україні.  

           Основні напрямки сучасних біотехнологій. 

Кількість годин: 2 години 

Знати: 

- Що таке селекція і що є предметом вивчення селекції; 

- Особливості селекції рослин; районування, щеплення; 

- Особливості селекції тварин; основні причини в селекції тварин; 

- Особливості селекції мікроорганізмів; 

- Роль І.В. Мічуріна в селекції рослин; 

- Роль М.Ф. Іванова в селекції тварин; 

- Особливості селекції мікроорганізмів; 

- Умови і етапи успішного виведення та поліпшення сортів і порід; 

 

Вміти: 

- Давати визначення поняттям. 

              а) порода тварин. 

              б) сорт рослин. 

- Штам мікроорганізмів. 

- Пояснювати різницю між штучним та природним добором. 

- Наводити приклади гібридизації. 

- Пояснювати явища гетерозису. 

- Пояснювати дослід Г.Д. Карпенченка, наприклад: гібридна редька, 

капуста. 

 

План 

1. Селекція. 

2. Особливості селекції рослин. 

3. Особливості селекції мікроорганізмів. 



4. Поняття добір та його форми. 

5. Гібрид та гібридизація та їх форми. 

6. Роль українських вчених в виведенні нових порід та сортів. 

 

Література: 

1. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. – Загальна біологія: 

Підручник для 10 класу загальноосвітніх шкільних закладів. – К.: 

Тенгіза: 2004, - 97 с. 

2. Соболь В.І. Біологія. Довідник + тести. – Кам’янець-Подільський: ФОП 

Сисин О.В., 2010 – 716 с. 

3. Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є., - Медична біологія. Підручник для 

студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації – 

В.: Нова книга – 2008 – 218 с. 

 

Методичні рекомендації 

1. При виконанні даної роботи звернути увагу на основні методи 

селекційної роботи (зробити конспект). 

2. Виписати поняття про породу, сорт, штам. 

3. Законспектувати розділ системи схрещування організмів. 

4. Опрацювати запропоновану літературу та законспектувати необхідні 

поняття та терміни. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке селекція? Які досягнення здійсненні селекціонерами і на що 

вони спрямовані? 

2. На чому базується селекційна робота? 

3. Що таке сорт, порода, штам? 

4. Що таке штучний добір? 

5. Що таке гібридизація? 

6. Особливості селекції рослин. 

7. Особливості селекції мікроорганізмів. 

8. Роль В.І. Вавілова, М.Ф. Іванова в селекції. 

Форма контролю 

Перевірка конспекту 

 

 

 

 

 



                              Інструкція №9 
Для виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 

Дисципліна: Біологія 

Спеціальність: 
 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 

 5.06010116 « Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн » 

 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

 5.05050208 «Експлуатація та ремонт обладнання харчового 

виробництва» 

 5.07010602  «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» 

 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва » 

                       

Тема: Володимир Іванович Вернадський – першовідкривач біосфери.  

            Роль українських вчених у вивченні біосфери. 

Кількість годин: 2 години 

Знати: 

- Що таке біосфера, а також хто запропонував використовувати поняття 

«біосфера»; 

- Межі біосфери; 

- Вклад В.І. Вернадського в розвиток вчення про біосферу; 

- Що таке ноосфера; 

- Що таке жива речовина біосфери; 

- Вклад українських вчених в розвиток вчення про біосферу; 

 

Вміти: 

- Пояснювати основні закономірності функціонування біосфери; 

- Вміти характеризувати основні компоненти живої речовини, а також 

біогеохімічні функції, які вона виконує; 

- Називати  українських вчених, що вивчали біосферу; 

- Характеризувати місце і роль людини в біосфері. 

 

План 

1. Біосфера. 

2. В.І. Вернадський та його вклад у розвиток вивчення біосферу. 

3. Жива речовина біосфери та її межі. 

4. Роль людини в біосфері. 

5. Українські вченні, що вивчали біосферу. 

 

 

 



Література: 

1. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. – Загальна біологія: 

Підручник для 10 класу загальноосвітніх шкільних закладів. – К.: 

Тенгіза: 2004, - 163 с. 

2. Соболь В.І. Біологія. Довідник + тести. – Кам’янець-Подільський: ФОП 

Сисин О.В., 2010 – 749 с. 

3. Алійніков І.М., Захаренко М.О., - Бологія – інформація, тести, задачі, 

відповіді – К.: Артеміда – 2007 – 96 с. 

4. «Медична біологія». За рекомендацією В.П. Пішака, Ю.І. Бажори – 

Нова книга: 2004 – 604 с. 

 

Методичні рекомендації 

1. Для виконання самостійної поза аудиторної роботи необхідно 

опрацювати рекомендовану літературу; 

2. Законспектувати (скласти конспект-схему) склад біосфери; 

3. Виписати основні біографічні данні про В.І. Вернадського; 

4. При складанні характеристики живої речовини зробити розгорнутий 

конспект з планом; 

5. Використовувати данні інтернету при виконанні роботи. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке біосфера? 

2. Хто створив вчення про біосферу? 

3. Що таке ноосфера? 

4. Яке значення вивчення В.І. Вернадського про біосферу? 

5. Що таке жива речовина біосфери? Та яка її роль в функціонуванні 

біосфери? 

6. Які українські вчені вивчали біосферу? Який вклад вони внесли в 

вивчення біосфери? 

Форма контролю 

Перевірка конспекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Біологія [Текст]: методичні вказівки до самостійної роботи  студентів  І курсу 

всіх напрямків підготовки, денної форми навчання/ уклад. В.Я.Бущук − 

Любешів: Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 2015. – с. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

    Комп’ютерний набір і верстка :           В.Я.Бущук 
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