
Опис навчальної дисципліни ВВ 2.2.01 
                                                                        шифр 

Вікова фізіологія і валеологія 
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 Середня освіта 
(Географія) 

Денна Заочна 

Лекції: 
16 8 

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

заняття: 
 4 

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

Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 

16 - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
2 рік 

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. 



Опис навчальної дисципліни ВВ 2.2.02 
                                                                        шифр 

Антропогенна геоморфологія  
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 Середня освіта 
(Географія) 

Денна Заочна 

Лекції: 
16 8 

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

заняття: 
- - 

Методи навчання 
Лекції із використання 
тематичних настінних карт та 
географічних атласів; лекційні 
заняття з використання 
мультимедійних засобів 
навчання (лекції-презентації). 

Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 

16 4 Рік вивчення дисципліни 
за навчальним планом  
2 рік Індивідуальна робота: 

- - Семестр ІV 
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю: 
Модульні контрольні роботи, 
доповіді та презентації із 
застосуванням 
мультимедійних засобів 
навчання 

58 78 Тижневе навантаження (год) 
- аудиторне: 2 год. 
- самостійна робота: 3 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання –  українська 

Передумови навчання: 
Фізична географія, геологія, 
геоморфологія 

1/2 1/5 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік. 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни: встановити особливості антропогенної складової 
рельєфотворення в історичному, аналітичному, синтетичному і прогностичному аспектах; 
з’ясувати місце антропогенної геоморфології у сучасній структурі геоморфології та виявити 
історичні закономірності її розвитку; встановити закономірності та соціально-економічні 
передумови появи нових природно-антропогенних і антропогенних форм рельєфу і 
рельєфотвірних відкладів, розвитку геоморфологічних процесів, здійснити їхню 
систематизацію; оцінити ступінь і характер антропогенної трансформації рельєфу 
Програма навчальної дисципліни: Антропогенна геоморфологія як наука. 
Антропоцентрична парадигма в геоморфології. Типізації та класифікації антропогенного 
рельєфу. Класифікації рельєфотвірних порід. Антропогенна морфологія. Додатні, від’ємні та 
змішані за морфологією антропогенні й природно-антропогені форми рельєфу, створені 
внаслідок різних видів людської діяльності на денній поверхні, під землею, на дні водойм. 
Зміна властивостей рельєфу внаслідок антропогенного впливу. 
Бібліографія: 1. Геоморфология Украинской ССР: Учеб. пособие / Под ред. И.М.Рослого– К.: 
Вища школа, 1990.– 287 с. 2. Горшков С.П. Экзодинамические процессы освоеных 
территорий. – М.: Недра, 1982. – 286 с. 3. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: 
Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 224 с. 



Опис навчальної дисципліни    ВВ 2.2.03 
                                                       шифр  

Екологічна гідрологія 
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 Середня освіта 
(Географія) 

Денна Заочна 

Лекції: 
16 8 

Освітній рівень 
(бакалавр/магістр) 
бакалавр Семінарські  

(практичні) заняття: 
- - Статус дисципліни 

(нормативна/вибіркова) 
вибіркова Лабораторні заняття: 

Методи навчання 
Лекції із використання 
тематичних настінних карт та 
географічних атласів; лекційні 
заняття з використання 
мультимедійних засобів 
навчання (лекції-презентації). 

16 4 Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
2 рік 

Індивідуальна робота: 

- - Семестр ІV 
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю 
Модульні контрольні 
роботи, колоквіум 

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

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська 
Передумови навчання: 
Гідрологія,екологія, загальне 
землезнавство 

1/2 1/7 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік. 

Мета і завдання навчальної дисципліни є надання студентам знань з основ екологічної 
гідрології,ознайомлення з методами оцінки екологічно значущих елементів гідрологічного 
режиму та механізмів їх впливу на екосистеми водойм. У процесі навчання, на прикладах 
багаторічних досліджень водойм України, розглянути методичну базу прогнозування, 
спостереження, обробки та аналізу даних екогідрологічного моніторингу, оцінки, регулювання 
та управління станом екосистем водойм та якістю води в них. Основними задачами вивчення 
цієї дисципліни є одержання студентами знань щодо: предмету та проблем екологічної 
гідрології як складової частини водної екології; зовнішнього водообміну як абіотичного 
компонента екосистем природних водних об’єктів; екологічно значущих елементів 
гідродинаміки водойм; екологічно значущих гідрофізичних характеристик водних мас та 
донних відкладів. 
Програма навчальної дисципліни: Предмет та проблеми екологічної гідрології. Основні 
завдання екологічної гідрології. Об’єкти еколого-гідрологічних досліджень. Екологічно значущі 
елементи гідрології континентальних водойм. Показники зовнішнього водообміну. Методи 
визначення. Водний баланс та зовнішній водообмін озер. Баланс, обмін та оновлення вод у 
водосховищах. Водообміні процеси у річках та каналах. Водообмін у мілководдях водойм. 
Екологічно значущі елементи гідродинаміки водних об’єктів 
Бібліографія: 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: 
Либідь, 1995.–368 с.2. Загальне землезнавство (практикум) / За ред. Кулаківської М.Ю., 
Шкрябія П.О. – К.: Вища школа, 1981. 3. Клименко В.Г. Загальна гідрологія: Навч. посібник для 
студентів. – Харків:  ХНУ, 2008. – 144 c.  


