
Анотація навчальної дисципліни професійної підготовки бакалавра 

 галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія)  

за освітньою програмою Біологія 

 

«Апівалеологія»  

1. Метою є отримання знань хімічного складу і фізико-хімічних 

властивостей продуктів бджільництва (меду, воску, забрусу, пилку, 

перги, маточного молочка, трутневого гомогенату) та їх використання, 

як харчових продуктів і засобів оздоровлення людини. 

Навчальна дисципліна тісно пов’язана з біологією, основами здоров’я, 

віковою фізіологією і валеологією, фізіологією людини та тварин, 

біохімією. 

 

2. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти: 

 

Загальні компетентності: здатність до пошуку, ефективного 

опрацювання та аналізу літературних джерел; до здійснення аналізу та 

синтезу отриманої інформації; здатність застосовувати знання, вміння 

та навички з даної дисципліни в умовах професійної компетентності. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) передбачають: оволодіння ґрунтовними 

знаннями про хімічний склад і фізико-хімічні властивості продуктів 

бджільництва, особливостей їх використання як харчових продуктів та 

лікувальних засобів дослідження якості меду, забрусу, пилку, перги та 

інших продуктів бджільництва. Оволодіти навичками використання 

продуктів бджільництва в поєднанні з іншими харчовими продуктами в 

харчуванні людини. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Бджолиний мед як харчовий продукт та 

лікувальний засіб 

Тема 1. Загальна характеристика бджолиних медів  

Тема 2. Лікування з використанням меду 

Тема 3. Медова кулінарія  

 

Змістовий модуль II. Прополіс, віск, пилок (перга), маточне 

молочко 

Тема 1. Прополіс, як оздоровчо-лікувальний засіб  

Тема 2. Бджолиний віск і збрус 

Тема 3. Квітковий пилок  



Тема 4. Маточне молочко 

Тема 5. Бджолина отрута  

 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: .. кредитів, загальний обсяг годин 

− 150 год., аудиторні – 60 год., з них лекційні − 20 год., практичні − 20 год.; 

семінарські – 20 год.,  

 

5. Форма підсумкового контролю: залік. 

 

6.Інформація про науково-педагогічного працівника, які забезпечуватиме 

викладення цієї навчальної дисципліни:  

Плахтій Петро Данилович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

біології та методики її викладання 
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