
Опис навчальної дисципліни ВВ 3.1.01 
                                                                          шифр 

Біологічний захист рослин 
 

Загальні характеристики 
дисципліни 

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і 
форми контролю 

Галузь знань  
(шифр, назва) 
01 Освіта 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин - 90 
Денна  Заочна  

Спеціальність:  
014.06 Середня освіта 
(Біологія) Лекції: 
Освітній рівень:  
магістр - - 

Статус дисципліни:  
вибіркова 

Семінарські (практичні 
заняття): 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
таблиць і фотодокументів.  
 

28 10 Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  2 рік Лабораторні заняття: 
Семестр III - - 

Індивідуальна робота: 
- - 

Форми поточного 
контролю 
Модульні контрольні 
роботи, усні опитування. Тижневе навантаження  (год.):  

- аудиторне:  3 год. 
- самостійна робота:  6 год. Самостійна робота 
Мова навчання - українська 62 80 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Передумови навчання  
ботаніка, зоологія, генетика, 
екологія, фізіологія рослин і 
тварин, біогеографія 

1/2 1/8 

Форма підсумкового 
контролю  
Залік 

Мета і завдання навчальної дисципліни – ознайомити студентів з основами 
біологічного методу захисту рослин від шкідливих видів організмів, навчити 
використовувати і практичній діяльності людини корисні види для боротьби із 
шкідниками сільськогосподарських культур та лісових насаджень. 
Програма навчальної дисципліни: Біологічний метод як наука, історія розвитку. 
Механізми природної регуляції чисельності організмів. Основні групи біотичних 
чинників, що регулюють чисельність фітофагів і бур’янів. Біологічні заходи захисту 
рослин та біотехнології їх виробництва. Біологічні засоби в інтегрованому захисті 
рослин. 
Бібліографія: 1. Бондаренко Н.В. Биологическая защита растений. Изд. 2-е.- М.: 
Агропромиздат, 1986. 2. Бровдій В.М., Гулий В.В, Федоренко В.П. Біологічний захист 
рослин.  - .К.: Світ, 2004. 3. Кеппел Х., Мертинс Дж. Биологическое подавление 
вредных насекомых.- М.: Мир, 1980. 

 



Опис навчальної дисципліни ВВ3.1.02  
                                                                         Шифр 

Фармацевтична ботаніка 
назва дисципліни 

 
Загальні характеристики 

дисципліни  
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань  
(шифр, назва) 
01 Освіта 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин – 90 Спеціальність:  
(код, назва) 
014.06 Середня освіта 
(Біологія) 

Денна Заочна 

Лекції: 
28 10 

Освітній рівень 
(бакалавр/магістр) 
магістр Семінарські (практичні) 

заняття: 
28 10 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
мультимедійних засобів. 
Семінарські заняття. 

Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 

- - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
2 рік  

Індивідуальна робота: 

- - Семестр ІІІ 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Модульні контрольні роботи, 
опитування 
 
  

62 80 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне:    2 год. 
- самостійна робота: 3 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
ботаніка 

1/1 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік 
   

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування у студентів глибоких 
фармацевтичних знань про рослини, здобуття у студентами знань про спектр 
лікувальних властивостей рослин, опанування сучасних підходів в дослідженні 
фармацевтики, вивчення біологічно активних речовин рослинного походження. 
Програма навчальної дисципліни: Досвід фармацевтичних застосувань рослин. 
Сучасні тенденції до вивчення фармацевтичної ботаніки 
Бібліографія: 1. Смик Г.К. Зелена аптека / Г.К.Смик. – К.: Урожай, 1970. – 240 с. 2. 
Соколова Н.С. Дикорастущие и культурне растения в народной медицине /                            
Н.С. Соколова,Т.Г. Панфилова, Г.А. Панфилов. – М., 1990. – 56 с. 
 
 
 
 
 



 
 

Опис начальної дисципліни ВВ 3.1.03 
                                                                        шифр 

Біологія розвитку  
назва дисципліни 

 
Загальні характеристики 

дисципліни  
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань  
(шифр, назва) 
01 Освіта 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин -90 Спеціальність:  
(код, назва) 
014.06 Середня освіта 
(Біологія) 

Денна Заочна 

Лекції: 
28 10 

Освітній рівень 
(бакалавр/магістр) 
магістр Семінарські (практичні) 

заняття: 
28 10 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням слайдів 
і таблиць. Лабораторні заняття. 

Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 

  Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом 2 Індивідуальна робота: 

- - Семестр  ІІІ 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Модульні контрольні роботи,  
захист доповідей та 
реферативних повідомлень 
 
  

62 80 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 2 
- самостійна робота: 4 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
Цитологія, гістологія і 
молекулярна біологія 

1/2 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
 Залік  
   

Мета і завдання навчальної дисципліни – вивчити основні закономірності 
онтогенетичного розвитку організмів  і сформувати у студентів уявлення щодо єдиної 
концептуальної стратегії онтогенезу, загальних закономірностей індивідуального 
розвитку та можливих способів керування онтогенезом.  
Програма навчальної дисципліни: морфологія та фізіологія гамет. Гаметогенез. 
Дроблення та бластуляція. Загальна характеристика та біологічне значення процесу 
гаструляції . Нейрула. Органогенез. Взаємодія зародка із середовищем. Постнатальний 
розвиток. Періоди постнатального розвитку. Метаморфоз і його закономірності. Ріст і 
формотворчі процеси. Регенерація. Фізіологічна та репаративні регенерація. 
Бібліографія: 1.Газарян К.Г., Белоусов Л.В. Биология индивидуального развития. - М.: 
Высшая школа, 1983. 2. Гилберт З. Биология развития. М.: Мир -1996.- в 3-х т.  
3. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. - М.: Академия, 2001.  
 



 
 

Опис навчальної дисципліни ВВ 3.2.01 
                                                                          шифр 

Філогенія безхребетних  
назва дисципліни 

 
Загальні характеристики 
дисципліни 

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і 
форми контролю  

Галузь знань  
(шифр, назва) 
01 Освіта 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин 90 Спеціальність:  
(код, назва) 
014.06 Середня освіта 
(Біологія) 

Денна Заочна 

Лекції: 
28 10 

Освітній рівень 
 (бакалавр, магістр) 
магістр 
 Семінарські (практичні) 

заняття 
 - - 

Методи навчання: 
словесні, наукові, 
практичні.  
Лекції із застосування 
слайдів, таблиць.   
 

Статус дисципліни  
(нормативна, вибіркова) 
вибіркова   

Лабораторні заняття: 

-  Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
2 рік  

Індивідуальна робота: 

- - Семестр  ІІІ                                
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю 
контрольні модульні 
роботи,  колоквіум.  

62 80 Тижневе навантаження (год) 
- аудиторне: 2  год.  
- самостійна робота:  4 год.  Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС 
Мова навчання -  
українська  
Передумови навчання 
Зоологія, екологія тварин,  
генетика, геоморфологія, 
геологія, фізична географія 
палеонтологія. 

1/2 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік 

Мета і  завдання навчальної дисципліни - є формування у студентів знань про 
походження і родинні зв’язки безхребетних тварин, взаємовідносини таксонів, які 
входять до їх складу, а також зміну  будови організмів в часі.  
Програма навчальної дисципліни: Гіпотези виникнення життя. Походження 
найпростіших.   Походження багатоклітинних. Теорія «фагоцители». Філогенія 
губок. Філогенія плоских, круглих і кільчастих червів. Походження паразитизму. 
Еволюція і філогенетичні зв’язки членистоногих. Філогенія молюсків. Філогенія 
голкошкірих, погонофор, моховаток і плечоногих.  
Бібліографія: 1. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни.- М.: Академия, 2001,- 425с.                    
2. Федотов Д.М. Эволюция и филогения беспозвоночных животных. – М.: Наука, 
1966. – 404 с.  



Опис навчальної дисципліни ВВ3.2.02  
                                                             Шифр 

Бріологія 
назва дисципліни 

 
Загальні характеристики 

дисципліни  
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань  
(шифр, назва) 
01 Освіта 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин - 90 Спеціальність:  
(код, назва) 
014.06 Середня освіта 
(Біологія) 

Денна Заочна 

Лекції: 
28 10 

Освітній рівень 
(бакалавр/магістр) 
магістр Семінарські (практичні) 

заняття: 
28 10 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
мультимедійних засобів. 
Семінарські заняття. 

Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 

- - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
2 рік 

Індивідуальна робота: 

- - Семестр ІІІ 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Модульні контрольні роботи, 
опитування 
 
  

62 80 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 2 год. 
- самостійна робота: 3 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
ботаніка 

1/1 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік   
   

Мета і завдання навчальної дисципліни - засвоєння й узагальнення теоретичного 
матеріалу, допомога студентам в самостійному засвоєнні практичного матеріалу з 
відповідної теми. Основними завданнями вивчення бріології є оволодіння студентами 
знаннями про різноманітність мохів, принципи їх класифікації, споріднені зв’язки між 
таксонами різних рівнів і можливі шляхи їх еволюції, значення таксонів у природних 
екосистемах та господарській діяльності людини, їх екологічні особливості принципи 
раціонального використання та охорони. 
Програма навчальної дисципліни: Анатомія мохів. Систематика мохоподібних. 
Поширення та охорона мохів в Україні та світі. 
Бібліографія: 1. Оляницька, Лідія Григорівна. Нижчі рослини: підручник /                                     
Л.Г. Оляницька. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. - 154 с. 2. Лазаренко А.С. Определитель 
лиственных мхов Украины / А.С. Лазаренко. – К., 1955. – 464 с. 



 
 

Опис начальної дисципліни ВВ.3.2.03  
                                                                        шифр 
Фізіологія  патологічних процесів 

 
Загальні характеристики 

дисципліни  
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань  
(шифр, назва) 
01 Освіта 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин -90 Спеціальність:  
(код, назва) 
014.06 Середня освіта 
(Біологія) 

Денна Заочна 

Лекції: 
  

Освітній рівень 
(бакалавр/магістр) 
магістр Семінарські (практичні) 

заняття: 
28 10 

Методи навчання 
Семінарські заняття із 
застосуванням таблиць та 
муляжів, мокрих та 
гістологічних препаратів.  

Статус дисципліни 
(Нормативна/вибіркова) 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 

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

- - Семестр  ІІІ 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Модульні контрольні роботи 
 
  

62 80 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне:    2 год. 
- самостійна робота: 4год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
Анатомія, фізіологія людини, 
гістологія, цитологія 

1/1 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік  
   

Мета і завдання навчальної дисципліни – вивчити загальні закономірності 
виникнення, розвитку і завершення патологічних процесів організму; встановити 
сутність хвороби. З’ясувати причини і умови виникнення хвороби. Розкрити 
механізми розвитку хвороби та окремих її проявів. Встановити закономірності 
перебігу хвороби і механізми видужання.  
Програма навчальної дисципліни: Загальні закономірності виникнення і 
формування патологічних процесів в організмі людини. Етіологічні фактори. 
Особливості життєдіяльності хворого організму. Фізіологічні механізми перебігу 
хвороби. Морфологічні зміни в хворому організмі. Патологічні реакції. Патологічні 
процеси. Патологічні стани. Ушкодження і руйнування в стані хвороби. Адаптація і 
компенсація в організмі хворого. 
Бібліографія: 1. Клінічна та експериментальна патологія / За ред. В.П. Пішака. — 
Чернівці, 2004; 2. Патологічна фізіологія / За ред. А.І. Березнякової. — Х., 2003; 3. 
Филимонов В.И. Руководство по общей и клинической физиологии/МИА, 2002,958с. 



 
Опис начальної дисципліни ВВ 3.2.04 

                                                                       шифр 
Біоетика 

 
Загальні характеристики 

дисципліни  
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань  
(шифр, назва) 
01 Освіта 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин -90 Спеціальність:  
(код, назва) 
014.06 Середня освіта 
(Біологія) 

Денна Заочна 

Лекції: 
  

Освітній рівень 
(бакалавр/магістр) 
магістр Семінарські (практичні) 

заняття: 
28 10 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
слайдів і таблиць. 
Лабораторні заняття. 

Статус дисципліни 
(Нормативна/вибіркова) 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 

  Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом 2  Індивідуальна робота: 

- - Семестр ІІІ 
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю 
Модульні контрольні роботи,  
захист доповідей та 
реферативних повідомлень 
 

62 80 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне:    2 год. 
- самостійна робота: 4 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
Анатомія, фізіологія 

1/2 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
 Залік  
   

Мета і завдання навчальної дисципліни – вивчити закони, принципи і правила 
регулювання професійної поведінки біологів,  дослідників та педагогічних працівників 
що сприяють безпеці використання нових біотехнологій і попереджають дослідників 
біологічної галузі про неприпустимість нанесення шкоди людині і біосфері у цілому.  
Програма навчальної дисципліни: Визначення, предмет, задачі, принципи і історія 
розвитку біомедичної етики. Медико-етичні та правові  проблеми генетичних  
репродуктивних технологій модифікацій природи людини і тварин.  Біоетичні аспекти 
науково-дослідної роботи: експеримент та клінічні   дослідження. Поняття про 
біологічну безпеку (біобезпеку). Законодавчі аспекти та наукові основи біобезпеки у 
світі та в Україні. 
Бібліографія: Запорожан В.М. Біоетика: Підручник  – К.: Здоров’я, 2005. – 288 с.; 
Антологія біоетики /[за ред. Ю.І. Кундієва]. – Львів: БаК, 2003. – 592с.  
 


