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ПЕРЕДМОВА 

 

Дорогі  читачі! 

 

Перед вами навчальний посібник із загальної біології, який розкриває цікавий і 

різноманітний світ живої природи. Ви познайомитеся з історією розвитку біології, 

сутністю життя та його організацією на рівні молекул, клітин, тканин та окремих 

організмів. Біологія – це наука, що є фундаментом для багатьох сфер людського життя. 

Вона – основа сільського і лісового господарства, біотехнології, мікробіології, медицини і 

ветеринарії, фармакологічної і харчової промисловості, психології та інших галузей, з 

якими, можливо, буде пов’язана ваша майбутня професія. 

Матеріал навчального посібника поділено на розділи та підрозділи, які відображено у 

змісті. Окрім основного тексту, посібник містить додаткову інформацію, виділену дрібним 

шрифтом, а також цікаві факти та довідки з історії біології для тих, хто хоче знати більше. 

У тексті підрозділів зустрічаються посилання на малюнки чи таблиці, які ілюструють та 

доповнюють основний зміст, вони допоможуть вам краще засвоїти матеріал. Крім того, 

працюючи з книгою, звертайте увагу на основні біологічні терміни та поняття, що виділені 

курсивом, поповнюйте свій біологічний словничок, вивчаючи мову науки. В цьому вам 

допоможе короткий словник біологічних термінів в кінці книги. Читаючи матеріал 

посібника, вчіться його узагальнювати, виділяти головне. Значною мірою сприятиме 

цьому рубрика «Підводимо підсумки». В кінці підрозділів ви знайдете запитання для 

самоперевірки, які допоможуть вам зрозуміти, чи засвоїли ви даний навчальний матеріал 

(якщо на якісь питання відповісти не можете – знову читайте текст посібника, 

скористайтеся самостійним пошуком інформації). В кінці великих розділів розташовані 

біологічні задачі та приклади їх розв’язку, різноманітні тестові завдання різних рівнів 

складності і різної структури (з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення 

послідовності подій та явищ, відповідності, з відкритою відповіддю) з ключем правильних 

відповідей до них. Виконання їх допоможе вам узагальнити і систематизувати свої знання, 

успішно скласти випускні та вступні іспити з біології.  

Полегшити роботу з навчальним матеріалом вам допоможуть наступні рубрики книги: 

Для допитливих – додатковий матеріал, що містить цікаві факти, дані з історії 

біології, новинки біологічної науки та ін. 

 

▲ Основні поняття та терміни – біологічні поняття і терміни, які формують мову науки. 

 

!  Підводимо підсумки – узагальнення учбового матеріалу у стислій формі. 

 

? Перевірте себе – запитання і завдання, що допоможуть перевірити, як ви засвоїли 

прочитане. 

 

Сподіваємося, що ця книга допоможе вам у пізнанні складного і цікавого світу живого, 

а набуті знання та вміння будуть корисними у подальшому житті. Бажаємо успіхів! 
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