
Опис навчальної дисципліни ВВ.3.2.03 
                                                                             шифр 

Ентомологія 
Загальні характеристики 
дисципліни 

Навчальне навантаження 
з дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю  

Галузь знань 
01 Освіта 

Кількість кредитів ЄКТС 
3 

Загальна кількість годин 90 Спеціальність 
014 Середня освіта 
(Біологія) 
  

Денна Заочна 

Лекції: 
16 8 

Освітній рівень: 
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття 

- 4 

Методи навчання: словесні, 
наукові, практичні.  
Лекції із застосування 
слайдів, таблиць, 
лабораторні заняття із 
використанням різних 
унаочнень.  
 

Статус дисципліни  
вибіркова   Лабораторні заняття: 

16 - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
2 рік  

Індивідуальна робота: 

- - Семестр    ІV  
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю: 
Практичні завдання для 
лабораторних робіт, 
контрольні модульні роботи, 
колоквіуми.  

58 78 Тижневе навантаження (год) 
- аудиторне: 2 год. 
- самостійна робота 4 год. Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС 
Мова навчання -  
українська  
Передумови навчання 
Зоологія, біологія, фізіологія 
тварин, генетика, 
палеонтологія. 

1/2 1/7 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік  

Мета і  завдання навчальної дисципліни - є  отримання фундаментальних знань  
про комах, їх особливості зовнішньої та внутрішньої будови, екологію, систематику, 
походження та поширення.  
Програма навчальної дисципліни: Морфологічні особливості будови комах. 
Внутрішня будова (травна, нервова, видільна, дихальна, кровоносна і статеві 
системи). Характеристика рядів з неповним та повним перетворенням.  
Бібліографія: 1. Бей-Биенко Г. Я., Богданов–Катьков Н. Н. и др. 
Сельскохозяйственная энтомология. 3-е изд. – М.-Л.: Сельхозгиз, 1955. – 616 с. 2. 
Захватки Ю.А. Курс общей энтомологии: Учебник для студентов биологических 
специальностей университетов. – М.: Агропромиздат, 1986. – 376 с. 
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                                                                         шифр 
Паразитологія 

Загальні характеристики 
дисципліни 

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і 
форми контролю 

Галузь знань 
01 Освіта 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин - 90 
Денна  Заочна  

Спеціальність 
014 Середня освіта  
(Біологія) 
  Лекції: 

Освітній рівень: 
бакалавр 16 8 

Статус дисципліни  
вибіркова   

Семінарські (практичні 
заняття): 

Методи навчання 
словесні, наочні, 
практичні, індуктивні, 
дедуктивні, 
репродуктивні, творчі, 
навчальна робота під 
керівництвом викладача, 
самостійна робота 
студентів поза контролем 
викладача. 

16 4 Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
2 рік  

Лабораторні заняття: 

Семестр IV - - 
Індивідуальна робота: 

- - 

Форми поточного 
контролю 
Тестові контрольні 
роботи. 

Тижневе навантаження  (год.):  
- аудиторне:  4 год. 
- самостійна робота:  4 год. Самостійна робота 
Мова навчання - українська 58 78 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Передумови навчання  
ботаніка, зоологія, екологія, 
загальна біологія біогеографія 1/2 1/4 

Форма підсумкового 
контролю  
Залік 

Мета і завдання навчальної дисципліни систематизація і поглиблення знань 
студентів про паразитизм і паразитів. Розвиток навичок самоосвіти, аналізу впливу 
паразитів на живі організми. Основними завданнями   вивчення дисципліни 
Паразитологія є  оволодіння теоретичним матеріалом про паразитизм і паразитів, 
вмінням здійснювати самостійний пошук та аналіз різноманітних інформаційних 
джерел, характеризувати сучасні відкриття в галузі паразитології, ознайомлення з 
основними методами паразитарних досліджень і профілактики паразитарних хвороб. 
Програма навчальної дисципліни: є явище паразитизму, біологія і життєдіяльність 
паразитичних тварини. 
Бібліографія: 1. Генсицкая Т.А., Добровольский А.А. Частная паразитология.- М.: 
Высшая школа, 1978.- в 2-х томах 2. Догель В.А. Общая паразитология. - Л., 1962.- 486 
с. 3. Маркевич О.П. Основи паразитології.- К., 1950.- 516 с. 
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Вікова фізіологія і валеологія 
 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань 
01 Освіта 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин -90 Спеціальність 
014 Середня освіта  
(Біологія)  Денна Заочна 

Лекції: 
16 8 

Освітній рівень: 
бакалавр 

Семінарські (практичні) заняття: 
 4 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
таблиць та муляжів. 
Лабораторні  заняття. 

Статус дисципліни  
вибіркова   Лабораторні заняття: 

16 - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом 2  Індивідуальна робота: 

- - Семестр ІV 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Модульні контрольні роботи 
 
  

58 78 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне:    2 год. 
- самостійна робота: 4 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
Біологія людини 

1/2 1/7 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік  
   

Мета і завдання навчальної дисципліни – вивчити вікові особливості морфо-
функціональних змін дитячого організму, вплив навчальної діяльності та умов 
навчання на організм учнів, ознайомити студентів з здоров’язберігаючими 
складовими життєдіяльності. Сформувати розуміння вмілого використання 
методологічних підходів відповідно до вікових особливостей формування організму 
дітей і підлітків при викладанні.  
Програма навчальної дисципліни: загальні закономірності росту та розвитку 
дитячого організму. Загальна будова та вікові функціональні особливості формуючих, 
регулюючих та соматичних систем дитячого організму. Фізичний і психічний 
розвиток дитини. Фізіологічні основи адаптації дітей до природних та соціально-
психологічних факторів середовища. Вплив чинників навчального середовища та 
учбової діяльності на організм учнів. Фізіологічно-гігієнічної основи організації 
навчально-виховного процесу. 
Бібліографія: 1. Хоменко Б.Г., Дідков О.М. Анатомія і фізіологія дитячого організму 
/ Київ, 2004, 381с. 2. Маркасян А.А. Вопросы возрастной физиологии / Москва 
“Просвещение”, 1974, 223с. 3. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология 
детей и подростков / Москва, “Академия”, 2004, 454с. 
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Медико-біологічні аспекти здоров’я школярів 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань 
01 Освіта 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин -90 Спеціальність 
014 Середня освіта  
(Біологія)  Денна Заочна 

Лекції: 
16 8 

Освітній рівень: 
бакалавр 

Семінарські (практичні) заняття: 
 4 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
таблиць та муляжів. 
Лабораторні  заняття. 

Статус дисципліни  
вибіркова   Лабораторні заняття: 

16 - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом 2  Індивідуальна робота: 

- - Семестр ІV 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Модульні контрольні роботи 
 
  

58 78 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне:    2 год. 
- самостійна робота: 4 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
 Біологія людини 

1/2 1/7 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік  
   

Мета і завдання навчальної дисципліни – вивчити медико-біологічні та соціальні 
аспекти здоров’я школярів; здійснити аналіз природних та соціальних чинників 
здоров’я; за допомогою методик вміти оцінювати рівень здоров’я школярів різного віку. 
Знати вікові особливості морфо-функціональних змін дитячого організму та їх значення 
в становленні здоров’я школярів. Розуміти значення фундаментальних процесів, що 
впливають на формування здоров’я школярів. Знати способи відновлення здоров’я.  
Програма навчальної дисципліни: Поняття здоров’я, його якісні та кількісні 
характеристики. Фундаментальні процеси, що впливають на стан здоров’я людської 
популяції. Чинники, що впливають на формування здоров’я школярів. Вплив способу 
життя та стану довкілля на здоров’я. Резерви енергопотенціалу та гомеостазу. Групи 
здоров’я дітей. Здоров’я і спадковість. Особливості формування культури здоров’я 
школярів в різному віці. 
Бібліографія: 1. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К.: 
Здоров’я, 1995. – 232 с. 2. Хоменко Б.Г., Дідков О.М. Анатомія і фізіологія дитячого 
організму / Київ, 2004, 381с.  3. Гигиена детей и подростков. Под ред. Сердюковской 
Г.Н. / Москва, “Медицина”, 1986, 495с. 


