
  Опис окремої одиниці освітньої програми  

навчальної дисципліни 
  Основи природознавства 
  Тип дисципліни: 
  обов’язковий 
   Семестр: 
  другий 
  Обсяг дисципліни: 

  Загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС - 6), аудиторні години: лекції - 48, 
лабораторні – 48, самостійна робота – 114. 
  Лектори: 

   к. с.- г. н., доцент Павлишак Я.Я. 
   Результати навчання: 
       - знати головні особливості царства Рослини і Тварини; 

 - знати  відомості про будову, процеси життєдіяльності та різноманітність рослин,  
тварин, їх роль у природі та житті людини;  

- знати загальні закономірності Землі як планети, особливості земної поверхні, небесні 

тіла Сонячної системи, внутрішню будову Землі та методи її вивчення, гідросферу та 

атмосферу; 
       - вміти складати морфологічний опис рослин і тварин та їх пристосувальні особливості; 

- вміти проводити фенологічні спостереження  в природі; розпізнавати рослин і тварин, 

які вивчалися (у природі, колекціях); проводити  спостереження за об’єктами,  
процесами географічної оболонки та фіксувати одержані результати. 

   Спосіб навчання: 
    аудиторне 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні навчальної дисципліни: 
    - Загальна психологія  
    - Валеологія 
     - Екологія 

  Зміст навчальної дисципліни: 
 Природні системи та закономірності їх існування. Системи живої і неживої природи. 

Морфологія та фізіологія рослин. Будова органів рослин та їх видозмін.  Систематика 

рослин. Нижчі рослини – Водорості. Морфологічна різноманітність водоростей. Вищі 

рослини. Вищі спорові рослини. Насінні рослини: Голонасінні та Покритонасінні. Поняття 

про систематику тварин. Характеристика основних таксонів безхребетних та хребетних 

тварин. Будова сонячної системи. Планети, астероїди, комети, метеорити, супутники.  Земля 

і Всесвіт. Форма і розміри Землі. Поняття про літосферу, гідросферу, атмосферу та біосферу.  
Взаємозв’язок людини та природи 
 

Рекомендована література: 
       Основна: 
1. Дзюбайло А. Загальне землезнавство. Підручник /А.Дзюбайло, С.Монастирська, М. 
Досвядчинська. - Дрогобич,2013.-245с 

2. Дзюбайло А.Г. Основи природознавства. Землезнавство і краєзнавство /А.Г.Дзюбайло, 

С.С.Монастирська, В.С.Кавчак. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2007. – 
253 с. 

3. Дзюбайло А. Основи природознавства (Землезнавство і краєзнавство). Методичні 

матеріали до лабораторних занять для напряму підготовки 6.010102. „Початкова освіта”  
/А.Дзюбайло, В.Кавчак, Я.Павлишак. –Дрогобич,2015.-138с. 

4. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології /Г.В.Ковальчук. - К.: Університетська 
книга,2007.-615с 



5. Мороз І.В. Ботаніка з основами екології /І.В.Мороз, Б.К.Гришко - Богменко.-- К.: Вища 

школа, 1994.-240 с. 

6. Неведомська Є.О. Ботаніка /Є.О.Неведомська, І.М.Маруненко, І.Д.Омері. - К.: Центр 
учбової літератури,2013.-216с 

7. Павлишак Я.Я. Основи природознавства. Методичні вказівки до лабораторних робіт для 
студентів напряму підготовки 6.010102 „Початкова освіта” / Я.Я.Павлишак, В.С. Кавчак.– 
Дрогобич, 2011. – 96с 

8.  Павлишак Я. Основи природознавства. Навч. посібник /Я.Павлишак, В. Кавчак. - 
Дрогобич, 2015.-137с. 

Мова навчання:  

українська 

 Кафедра: 

     Біології та хімії 
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