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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ: 

a) Адреса: 

навчальний корпус ТНПУ № 1, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль 46027 

 

b) Контактні телефони: 

тел.:(0352) 43-59-01 

тел. вн. 231 

Приймальня декана 

тел. (0352) 43-59-01 

тел. вн. 232 

 

c) Інформація про склад деканату: 

Декан: Дробик Надія Михайлівна 

доктор бiологiчних наук, професор 

тел.: (0352)43-59-01 

e-mail: drobyk.n@gmail.com 

Заступник декана: Герц Андрій Іванович 

кандидат біологічних наук, доцент 

тел.: (0352)43-59-01 

тел. вн. 233 

e-mail: herts@mail.ru 

Диспетчер: Шаль Інна Ярославівна 

магістр біології 

тел.: (0352)43-59-01 

e-mail: shal1986@mail.ru 

Вчений секретар ради хіміко-біологічного факультету: Жирська Галина Ярославівна 

тел.: (0352) 43-59-01, тел.вн. 237 

Методист ЗФН: Залізна Валентина Андріївна 

тел.: (0352) 43-60-80 тел.вн. 261 

Поштова скринька: dekanat@chem-bio.com.ua 

Сайт: chem-bio.com.ua 

 

d) Кафедри: 

 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ 

ДИСЦИПЛІН 

(Адреса: навчальний корпус ТНПУ № 1, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль 46027, 

тел.: (0352) 43-59-01, тел. вн.: 234, 237). 

Склад кафедри:  
Грубінко В.В. — завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор  

Дробик Н.М. — доктор біологічних наук, професор 

Степанюк А.В. — доктор педагогічних наук, професор 

Волошин О.С. — кандидат біологічних наук, доцент 

Герц А.І. — кандидат біологічних наук, доцент  

Гуменюк Г.Б. — кандидат біологічних наук, доцент 

Синюк Ю.В. — кандидат біологічних наук, доцент  

Барна Л.С. — кандидат педагогічних наук, доцент  

Жирська Г.Я. — кандидат педагогічних наук, доцент  

Міщук Н.Й. — кандидат педагогічних наук, доцент 

Боднар О.І. — кандидат біологічних наук, викладач  

Чень І.Б. — кандидат біологічних наук, викладач 

Дарбишева О.Є. — асистент 

mailto:dekanat@chem-bio.com.ua
http://chem-bio.com.ua/
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КАФЕДРА БОТАНІКИ ТА ЗООЛОГІЇ 

(Адреса: навчальний корпус ТНПУ № 1, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль 46027, 

тел.: (0352) 43-59-01, тел. вн.: 274, 235). 

Склад кафедри:  
Кваша В.І — завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор 

Барна М.М. — доктор біологічних наук, професор 

Пида С.В. — доктор сільськогосподарських наук, професор 

Подобівський С.С. — кандидат біологічних наук, доцент 

Конончук О.Б. — кандидат біологічних наук, доцент 

Страшнюк Д.В. — кандидат біологічних наук, доцент 

Шевчик Л.О. — кандидат біологічних наук, доцент 

Крижановська М.А. — кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Герц Н.В. — кандидат біологічних наук, викладач 

Мацюк О.Б. — кандидат біологічних наук, викладач 

Голіней Г.М. — кандидат сільськогосподарських наук, викладач 

Москалюк Н.В. — кандидат педагогічних наук, викладач 

Яворівський Р.Л. — асистент 

 
КАФЕДРА ХІМІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ 

(Адреса: навчальний корпус ТНПУ № 1, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль 46027, 

тел.: (0352) 43-59-01). 

Склад кафедри:  
Грищук Б.Д. — завідувач кафедри, доктор хімічних наук, професор 

Курант В.З. — доктор біологічних наук, професор 

Столяр О.Б. — доктор біологічних наук, професор 

Ахметшин А.Г. — кандидат  хімічних наук, доцент 

Барановський В.С. — кандидат  хімічних наук, доцент 

Хоменчук В.О. — кандидат біологічних наук, доцент 

Гладюк М.М. — кандидат педагогічних наук, доцент 

Тулайдан Г.М. — кандидат хімічних наук, викладач 

 

e) Координатор факультету:  

Степанюк Алла Василівна, навчальний корпус ТНПУ № 1, вул. М. Кривоноса, 2, 

м. Тернопіль, 46027 

e-mail: alstep@tnpu.edu.ua, тел.: 0665778849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА 

СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 
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3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО 

ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ 

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Напрям підготовки: 6.040102 Біологія* 

Термін навчання — 4 роки 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 100 осіб 

заочна форма навчання — 100 осіб  

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Напрям підготовки: 6.040101 Хімія* 

Термін навчання — 4 роки 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 50 осіб 

заочна форма навчання — 25 осіб  

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Спеціальність: 7.04010201 Біологія* 

Термін навчання — 1 рік 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 90 осіб 

заочна форма навчання — 100 осіб  

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Спеціальність: 7.04010101 Хімія* 

Термін навчання — 1 рік 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 45 осіб 

заочна форма навчання — 25 осіб  

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Спеціальність: 8.04010201 Біологія* 

Термін навчання — 1 рік 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 10 осіб 

Галузь знань: 0401 — Природничі науки 

Спеціальність: 8.04010101 Хімія* 

Термін навчання — 1 рік 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 5 осіб 
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4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

Структурними навчальними підрозділами факультету є: кафедра загальної біології та 

методики навчання природничих дисциплін, кафедра ботаніки та зоології, кафедра хімії та 

методики її навчання, лабораторія біології та екології «Голицький біостаціонар», 

агробіологічна лабораторія, гербарій, зоологічний музей. На факультеті обладнаний 

комп’ютерний клас на 18 робочих місць. 

Навчально-польові практики, дослідження рідкісних видів рослин і тварин та 

екосистем проводяться у лабораторії біології та екології на базі Голицького ботанічного 

заказника загальнодержавного значення; в агробіологічній лабораторії, зоологічному музеї, 

фонди якого містять понад тисячу експонатів опудал тварин, птахів, вологі препарати 

хребетних і безхребетних. На базі цих структурних підрозділів факультету виконуються 

курсові, дипломні та магістерських роботи, проводяться лабораторні заняття, робота у 

студентських наукових гуртках, заняття з учнями-членами Малої академії наук. 

Для проведення досліджень рідкісних видів рослин і тварин та навчально-польових 

практик функціонує біологічний стаціонар на базі Голицького ботанічного заказника 

загальнодержавного значення в Бережанському районі. 

Матеріально–технічна база кафедри загальної біології та  

методики навчання природничих дисциплін 

а) лекційних аудиторій (1 на 75 місць, 1 на 50 місць), аудиторій для лабораторно-

практичних занять  — 5 (кожна на 25 робочих місць); навчальних кабінетів  — 2 (кожний на 25 

робочих місць); лабораторія мікроскопії  — 1 (12 робочих місць); кабінетів навчально-

допоміжного персоналу  — 2; методичних кабінетів  — 2; кабінет навчального обладнання  — 

1; теплиця (120 м
2
); агродільниця (2,3 га).  

б) наявне обладнання для навчальних цілей та наукових досліджень: атомно-

адсорбційні спектрофотометри  — С 115 М1; С–600; С 112 М; апарат для збовтування АВУ–

6С; ваги: аналітичні АДВ–200М, торсійні ВТ–500; газо-рідинні хроматографи  — «Селмі-

Хром» та «Цвет 500»; мікроскопи: електронний  — ЭМВ–100ЛМ; світловий  — МБИ-

15(х4000); люмінесцентний  — МЛД-10; мікроскопи з відеонасадками з комп’ютерною 

проекцією світлового поля (2 од.); прилад для визначення вмісту білків  — “МЕФАН 8001”; 

прилади для електрофорезу білків  — Сormay з скануючою приставкою для кількісної 

ідентифікації фракцій; ПЭФ-3; рН- та іонометри- ЭВ 74 (4 од.), рН-150; спектрофотометри  

— СФ 26 (2 од.), СФ 46 (2 од.); термостат: ТС-80М (2 од.); універсальний киснемір  — АЖА 

101М; фотоелектроколориметри: КФК-2 (3 од.); центрифуги  — ультрацентрифуга МРТУ; 

вакуумна ректифікаційна ЦВР-1; ЦЛС-3; лабораторна ЦЛР-1; трансілюмінатор, шафа 

сушильна стерилізаційна: ШСС-8 (2 од.); ламінарний бокс із стерильним потоком повітря 

(2 од.); інше обладнання: термостати, термографи, електричні мішалки, установки для гель–

фільтрації, обладнання для тонкошарової хроматографії тощо. 

Матеріально–технічна база кафедри ботаніки та зоології 

а) лекційних аудиторій  — 1 (на 40 місць), аудиторій для лабораторно-практичних 

занять  — 7 (кожна на 20 робочих місць); навчальних кабінетів  — 1 (на 15 робочих місць); 

лабораторій  — 4 (кожна на 15 робочих місць), кабінетів навчально-допоміжного персоналу  

— 5, методичних кабінетів  — 1, кабінет для навчального обладнання  — 2. 

б) обладнання для навчальних цілей та наукових досліджень (шт.): Іономір Ец-01  — 1; 

Вага електронна  — 1; Мікроскоп Р-13 з підсвідкою — 1; Мікроскопи  — МБЦ-10  — 67; 

Термостати ТС-80М  — 8; Аквадистелятор ДЕ-25  — 1; Ваги торсійні  — 15; Колориметри 

КФК-2  — 7; Мікротом санний  — 1; Насос Комовського  — 3; Освітлювачі  — 25; Прилад 

для підрахунку колоній  — 7; Прилад Магницького  — 3; Рефрактометри РДУ  — 15; 

Центрифуга ЦЛР-1  — 9; Шафа сушильна ШСС  — 8–6; гігрометр ВІТ-2  — 2; магнітола  — 

1; прилад для електрофорезу ПЕФ-3  — 1; ПЕФ-4  — 1; фото снайпер ФС 1 12  — 1; 

холодильники (Апшерон, Дніпро)  — 2; скелети тварин  — 38; опудала тваарин (ссавці)  — 5. 
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Матеріально-технічна база кафедри хімії та методики її навчання 

а) лекційних аудиторій  — 1 на 75 місць, лабораторій для лабораторно-практичних 

занять  — 7 (кожна на 17 робочих місць). 

б) наявне обладнання для навчальних цілей та наукових досліджень: 5 газових 

хроматографів, рідинний хроматограф Міліхром-4, атомно-адсорбційний спектрофотометр 

С-116, спектрофотометри СФ-20, СФ-26, СФ-46, інфрачервоний спектрофотометр ИКС-29, 

два полярографи ПУ-1, потенціостати, рН-метри, кондуктометри, фотоколориметри, 

ультрацентрифуги та ін. 

Для забезпечення наукової роботи на факультеті обладнані науково-дослідні 

лабораторії: цитоембріології, морфології та систематики рослин, фізіології рослин та 

мікробіології, порівняльної біохімії і молекулярної біології, екології та біотехнології, 

екологічної біохімії, екотоксикології, хімії ненасичених сполук, кінетики неорганічних і 

органічних реакцій. 
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5. ОСНОВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  

Навчально-виховний процес підготовки майбутніх учителів на хіміко-біологічному 

факультеті орієнтований на реалізації особистісно-орієнтованого, компетентнісного та 

діяльнісного підходів. Тому в практичній діяльності викладачів використовується 

широкий спектр освітніх технологій, таких як інтерактивні, ігрові, проектні, 

інформаційно-комунікаційні, саморозвитку, навчання як дослідження, формування 

творчої (креативної) особистості, створення ситуації успіху, проблемного навчання, 

інтенсифікації навчання на основі схем і знакових моделей навчального матеріалу, 

технологія організації групової навчальної діяльності. Реалізація зазначених технологій 

передбачає впровадження таких форм організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, як: лекції, семінари, практичні та лабораторні заняття, тренінги, портфоліо, 

проект, конференції, індивідуальна та самостійна робота, виробничі практики. 

Для забезпечення високого рівня пізнавальної самостійності використовуються 

інтерактивні методи: колективно-групового навчання (мікрофон, мозковий штурм, ажурна 

пилка, навчаючи  — учусь, дерево рішень тощо), кооперативного навчання (робота в малих 

групах, парах, ротаційних трійках, карусель, акваріум тощо), дискусійного навчання (метод 

«ПРЕС», займи (зміни) позицію, дискусія «так-ні», дебати, ток-шоу, зустріч за круглим 

столом, засідання експертної групи («панельна дискусія»), форум, симпозіум, судове 

засідання) і ситуативного моделювання (судові і громадські слухання, імітаційні і рольові 

ігри тощо). Серед креативних методів найбільш часто використовуються: придумування, 

“якби…”, образної картини, гіперболізації, аглютинації тощо. Крім того використовуються 

специфічні методи біологічного пізнання: моделювання  — біологічних об’єктів, структур, 

функцій, процесів, взаємозв’язків тощо; розв’язування ситуаційних задач, ідентифікація 

електронно-мікроскопічних препаратів, аналіз та обговорення відео- і мультимедійних 

матеріалів,  термінологічний диктант. 

Для стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів  найбільш 

часто використовуються дидактичні ігри, дискусії, різноманітні методи інформаційно-

комунікаційних технологій: створення та аналіз мультимедійних презентацій, спілкування 

засобами миттєвого повідомлення (чат, форум, електронна пошта), відеоконференції, 

вебінари, веб-квести тощо. Серед методів контролю навчальних досягнень студентів 

переважають: усне опитування, тестова перевірка змісту навчального матеріалу (модульні 

контрольні роботи) , підсумковий комп’ютерний тест, захист ІНДЗ, портфоліо, проектів 

тощо. Тематичний контроль здійснюється у формах: усна чи письмова перевірка; оцінювання 

самостійного виконання студентами завдань; участь у проведенні ділових ігор; тестова 

перевірка знань. Підсумковий контроль  — комп’ютерне тестування та творчі завдання. 

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
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7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ  

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 6.040102 Біологія* 

 
 

І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс 

I семестр II  семестр III  семестр IV семестр V  семестр VI  семестр VII семестр VIII  семестр 

Ц
ик

л
 г

ум
ан

іт
ар

но
ї т

а 
со

ц
іа

ль
но

-е
ко

но
м

іч
но

ї 

пі
д

го
то

вк
и 

Н
ор

м
ат

ив
ні

 ч
ас

ти
на

 Латинська мова → Українська мова (за професійним спрямуванням)  

Іноземна  мова  

Фізичне виховання   

Історія України 
Історія української 

культури → Філософія → Політологія 

В
ар

іа
ти

вн
а 

ча
ст

ин
а 

 

Релігієзнавство 

 

Економіка 

 

Соціологія 

 

Основи права Логіка Етика і естетика 

Ц
ик

л
 м

ат
ем

ат
ич

но
ї, 

пр
ир

од
ни

чо
-

на
ук

ов
ої

 (
ф

ун
да

м
ен

та
ль

но
ї)

 

пі
д

го
то

вк
и 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

ти
на

 

 
Геологія з 

основами геохімії 
Ґрунтознавство → Загальна 

екологія 
Біогеографія 

Екосистемологія/ 
Охорона природи 

Основи вищої 
математики 

Фізика → Радіобіологія → Біофізика 

↓ Неорганічна хімія → Фізична і колоїдна 
хімія → Органічна 

хімія 

Біологічна хімія 
Біотехнологія та генна 

інженерія 

Сучасні інформаційні 
технології 

Технічні засоби 
навчання ↓ Історія біології 

В
ар

іа
ти

вн
а 

ча
ст

ин
а 

Загальна хімія → Аналітична хімія  Молекулярна біологія 

Ц
и
кл

  
п
р
о
ф

е
с
ій

н
о
ї 
та

 п
р
а
кт

и
ч
н
о

ї 
(п

р
о
ф

е
с
ій

н
о

-о
р
іє

н
то

в
а
н
о
ї)

 п
ід

го
то

в
ки

 

П
р
о
ф

е
с
ій

н
а
 

п
с
и
х
о
л

о
го

-п
е
д

а
го

гі
ч
н
а
 

п
ід

го
то

в
ка

 

Вступ до педагогічної 
професії 

Педагогіка Історія педагогіки  
СІТ в професійній 

діяльності вчителя 
біології 

 

 Загальна 
психологія 

Основи 
педагогічної 
майстерності 

Освітні технології 
Методика 
навчання 

природознавства 
Методика навчання біології 

 Вікова фізіологія і 
шкільна гігієна 

Вікова і 
педагогічна 
психологія 

П
р
о
ф

е
с
ій

н
а
 н

а
у
ко

в
о
-п

р
е
д

м
е
тн

а
 п

ід
го

то
в
ка

 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

ти
на

 

Ботаніка 

→ Фізіологія рослин → 
Основи 

філогенії 
рослин і тварин 

Еволюційне вчення 

Цитологія ↕ 

Мікробіологія з 
основами 

вірусології 

Біологічні основи 
сільського 

господарства 
→ Генетика з основами селекції 

Зоологія → 

Гістологія з 
основами 

ембріології 
 ↑ 

Анатомія людини 
Фізіологія людини 

і тварин 

Фізіологія 
вищої нервової 

діяльності 
Екологія людини 

В
ар

іа
ти

вн
а 

ча
ст

ин
а 

Загальна  
валеологія 

Біологія 
індивідуального 

розвитку 

Педагогічна 
валеологія 

Підготовка 
учнівської молоді 

до сімейного 
життя 

Паразитологія → ↓ Біоетика 

Здоров'язберігаючі 
педагогічні 
технології 

Імунології    

 Систематика рослин 
Агрохімія та 

основи 
землеробства 

Безпека 
життєдіяльності → 

Основи охорони 
праці 

    Квітникарство 
Еколого-натуралістична діяльність 

школярі ↓ 

Дисципліни за вибором 
студента 

Спецкурси ботанічного спрямування 
Спецкурси зоологічного спрямування 

Спецкурси методичного 
спрямування 

Спецкурси анатомо-фізіологічного 
спрямування/ 

Спецкурси екологічного спрямування 
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НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 6.040101 Хімія
*
 

 
 

І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс 

I семестр II  семестр III  семестр IV семестр V  семестр VI  семестр VII семестр VIII  семестр 

Ц
ик

л
 г

ум
ан

іт
ар

но
ї т

а 
со

ц
іа

ль
но

-
ек

он
ом

іч
но

ї п
ід

го
то

вк
и 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

ти
на

 Латинська мова → Українська мова (за професійним спрямуванням)  

Іноземна  мова  

Фізичне виховання  

Історія України 
Історія української 

культури → Філософія → Політологія 

В
ар

іа
ти

вн
а 

ча
ст

ин
а 

 

Релігієзнавство 

 

Економіка 

 

Соціологія 

 

Основи права Логіка Етика і естетика 

Ц
ик

л
 м

ат
ем

ат
ич

но
ї, 

пр
ир

од
ни

-

чо
-н

ау
ко

во
ї (

ф
ун

да
м

ен
та

ль
но

ї)
 

пі
д

го
то

вк
и 

Н
ор

м
ат

ив
на

 
ча

ст
ин

а 

Основи вищої 
математики 

Фізика 

→ Фізико-хімічні 
методи дослідження 

 Загальна екологія 

↓ 
Будова речовини → 

Біоорганічна хімія  

Інформатика та 
інформаційні 

технології 
Основи хімічної технології 

Високомолекулярні 
сполуки 

В
ар

іа
ти

в

на
 

ча
ст

ин
а → Технічні засоби 

навчання 
 

Хімія комплексних 
сполук 

Неорганічний та органічний синтез 
 

 

  
Хімія навколишнього 

середовища 
 

Математичні методи 
в хімії 

 

Ц
и
кл

  
п
р
о
ф

е
с
ій

н
о
ї 
та

 п
р
а
кт

и
ч
н
о

ї 
(п

р
о
ф

е
с
ій

н
о

-о
р
іє

н
то

в
а
н
о
ї)

 п
ід

го
то

в
ки

 

П
р
о
ф

е
с
ій

н
а
 п

с
и
х
о

-
л

о
го

-п
е
д

а
го

гі
ч
н
а
 

п
ід

го
то

в
ка

 

Вступ до 
педагогічної 

професії 
Педагогіка Історія педагогіки  

 Загальна психологія 
Основи 

педагогічної 
майстерності 

Освітні технології Методика навчання хімії  

 
Вікова фізіологія і 

шкільна гігієна 

Вікова і 
педагогічна 
психологія 

 
Методика 

розв'язування 
задач з хімії 

 

П
р
о
ф

е
с
ій

н
а
 н

а
у
ко

в
о
-п

р
е
д

м
е
тн

а
 п

ід
го

то
в
ка

 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

ти
на

 

Загальна хімія Неорганічна хімія → Органічна хімія  

 Фізична хімія  

 Аналітична хімія Колоїдна хімія  

В
ар

іа
ти

вн
а 

ча
ст

ин
а 

Ботаніка 
→ Фізіологія рослин  

→ 

Біологічні основи 
сільського 

господарства → 

 

Еволюційне вчення 

Цитологія ↕ 

Гістологія з 
основами 

ембріології 

Мікробіологія з 
основами 

вірусології Генетика з 
основами селекції 

Зоологія 
→ Анатомія людини 

Фізіологія людини і 
тварин → 

Геологія з 
основами геохімії → Біофізика 

Загальна  
валеологія 

→ 

 

Підготовка 
учнівської молоді 

до сімейного життя 
 Природозберігаючі 

технології 

  
Безпека 

життєдіяльності → 
Основи охорони 

праці 

Дисципліни за 
вибором студента 

Спецкурси хімічного спрямування Спецкурси методичного спрямування 
Спецкурси хімічного спрямування/ 

Спецкурси біолого-екологічного 
спрямування 
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8. КОПІЯ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ 

Галузь знань: 0401 Природничі науки;   напрям підготовки: 6.040102 Біологія* 

 



 17 

 



 18 

 

 



 19 

Галузь знань: 0401 Природничі науки,     напрям підготовки: 6.040101 Хімія* 
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9. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

9.1. Напрям підготовки: 6.040102 Біологія
*
 

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Нормативні дисципліни 

Дисципліна: Історія України. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: формування знань про подій і явищ історичного минулого українського народу 

з найдавніших часів до сучасності.  

Завдання: сформувати історичного мислення, вміння аналізувати й узагальнювати 

події та явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними, виділяти основне, 

об’єктивне і суб’єктивне, самостійно оцінювати і інтерпретувати історичний процес і робити 

висновки; працювати з історичними документами різного змісту, а саме: встановлювати 

відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати зміст 

фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює. 

Зміст дисципліни. Історія території. Історії титульного етносу, Історія 

державотворення. основні напрямки Великого розселення слов’ян, території розселення 

східнослов’янських племінних союзів, Київської держави, основні напрямки походів 

київських князів; характеризувати особистість та діяльність князів, аналізувати та 

порівнювати внутрішню і зовнішню політику давньоруських князів, визначати наслідки 

внутрішньої та зовнішньої політики перших давньоруських князів; порівнювати особливості 

міського та сільського життя мешканців Давньої Русі, суспільну роль різних верств та 

станових груп; описувати повсякденне життя різних верств Київської держави; 

висловлювати ставлення до історичних діячів доби, судження про доленосні події доби. 

Викладацький склад: Москалюк М.М., доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри історії України. 

Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин- 10 тижнів, 11 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання (9), модульний контроль (2), підсумковий 

контроль — екзамен 

 

Дисципліна: Філософія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: ознайомлення зі змістом світового та вітчизняного історико-філософського 

процесу, демонструє широкий спектр методологічних підходів і теоретичних систем 

філософії як сфери духовної творчості, розширює знання про сучасні її форми та нові 

підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення. Засвоєння специфіки 

філософського запитування сприяє формуванню високої світоглядно-методологічної 

культури, переконання в принциповій важливості для кожної людини вільного світоглядного 

самовизначення, спрямовує на самостійні роздуми над найважливішими проблемами 

індивідуального та суспільного буття. 

Завдання: сформувати вміння працювати з філософськими текстами, реконструювати 

зміст висловлених у них філософських ідей, здійснювати історико-філософську 

інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує потребу співвідносити 

світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на самостійні роздуми, виховує 

переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків 

культурної спадщини людства, складовою частиною якої є філософія.  

Викладацький склад: Поперечна Г.А., кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії та економічної теорії. 

Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин  — 10 тижнів, 11 годин на тиждень. 
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Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

екзамен 

 

Дисципліна: Українська мова (за професійним спрямуванням). 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2, 3 рік, 3, 4, 5 семестри. 

Мета: сформувати у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і навичок 

досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.  

Завдання: забезпечення чіткого і правильного розуміння ролі державної мови у 

професійній діяльності; досконалого володіння нормами сучасної української літературної 

мови та дотримання вимог культури усного і писемного мовлення; вироблення навичок 

самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; розвиток творчого мислення 

студентів; виховання поваги до української літературної мови, до мовних традицій; 

формування навичок оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та 

перекладу наукових текстів. 

Викладацький склад: Петришина О.І., кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри методики викладання української мови і культури мовлення. 

Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин  — 10 тижнів, 11 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік, екзамен 

 

Дисципліна: Історія української культури. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: поглиблення знань студентів з історії та теорії української культури, 

ознайомлення з головними проблемами історико-культурного процесу в Україні в світовому 

і європейському контексті.  

Завдання: вивчити сучасні інтерпретації історії культури та історичні умови їх 

функціонування, основні етапи розвитку та найважливіші події, явища, персоналії 

українського культурного процесу; сформувати уявлення про етнічні та національні 

культури народів на території України, проблемні, суперечливі питаннях українського 

культурного процесу.; самостійно написати реферат (виконати ІНДЗ) на визначену тему з 

історії української культури; вміти написати звіт про екскурсію до художнього музею; 

визначити структурно-морфологічні особливості української культури. 

Викладацький склад: Ревуцький М.П., кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри стародавньої і середньовічної історії. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, ІНДЗ (реферат, звіт про 

екскурсію), підсумковий контроль  — екзамен 

 

Дисципліна: Політологія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: формування знань про суть політичних процесів, які відбувалися в минулому й 

відбуваються сьогодні, їх об’єктивного характеру, взаємозв’язків і взаємозалежності; 

засвоєння студентами основних політичних понять і категорій.  

Завдання: забезпечити чітке і правильне розуміння теоретико-методологічних проблем 

політологічного знання, розвитку поглядів видатних українських і закордонних мислителів 

на політику, місця та ролі політичних суб’єктів (індивідуальних і колективних) у системі 

політико-правових відносин суспільства і держави, засад політики, її сутності, першооснови, 

причин і джерел. Розвиток аналітичного мислення студентів; виховання високої політичної 

культури, поваги до загальнодемократичних надбань людської цивілізації; формування 
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навичок знаходити і критично оцінювати потрібну інформацію з минулого та сьогодення 

України; застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів. 

Викладацький склад: Буяк Б.Б., доктор філософських наук, професор, професор 

кафедри історії України, Місько В.В., кандидат історичних наук, викладач кафедри історії 

України. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль — 

залік 

 

Дисципліна: Іноземна мова. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1,2 рік, 1,2,3 семестри. 

Мета: формування в студентів комунікативної компетенції, базою для якої є 

комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, що відповідають 

стандарту В2.  

Завдання: оволодіти навичками аналітичного і пошукового читання літератури з 

елементами спеціалізації зі словником; збагачення базового загального лексикону та 

вивчення історичного лексикону; формування умінь розпізнавати та диференціювати складні 

граматичні явища і моделі за формальними ознаками; вміння вести дискусію на 

запропоновану тематику, передбачену програмою.  

Викладацький склад: Ваврів І.Я., асистент кафедри іноземних мов. 

Тривалість: 5 кредити ЕСТS / 180 години  — 18 тижнів, 10 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік, екзамен 

Вибіркові дисципліни 

Дисципліна: Основи права. 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: розширити знання студентів про походження, типи, та форми держави, історію 

формування української державності; поглибити знання з основ конституційного ладу 

України. 

Завдання: ознайомити з основними галузями права, даючи їх коротку характеристику; 

формувати навички правомірної поведінки в найтиповіших життєвих ситуаціях; виховувати 

переконаність в необхідності суворого дотримання законів, непримиренність до 

протиправної поведінки; виробляти уміння аналізувати суспільно-політичні події в Україні 

та світі, спираючись на знання з теорії й історії держави та права, користуватися 

вітчизняними нормативними та міжнародно-правовими актами, різноманітними джерелами 

права, юридичною літературою; формування вміння застосовувати набуті правові знання у 

майбутній роботі з учнівською молоддю. 

Зміст дисципліни. Навчальний курс містить стислий послідовний виклад першооснов 

всіх головних юридичних дисциплін і включає лише ту інформацію, яка є конче необхідною 

для студентів. Цим обумовлюється структура навчального курсу, яка повністю узгоджується 

із традиційною для юристів послідовністю галузей права. 

Викладацький склад: Саранча Г.В., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

історії України 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік 

 

Дисципліна: Релігієзнавство. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 
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Мета: ознайомлення студентів зі змістом теологічного і наукових підходів до 

вивчення релігії; з’ясування сутності релігії та тенденції розвитку релігійних процесів в 

умовах секуляризації, глобалізації, світоглядного релятивізму і практичного атеїзму; 

поглиблення знання з історії розвитку світових релігій, їх впливу на суспільно-політичні 

процеси, зокрема в Україні; формування релігієзнавчого мінімуму правових знань про 

конституційні принципи свободи совісті, законодавчі акти, які служать основою державно-

церковних і міжконфесійних відносин, визначають принципи функціонування церков і 

релігійних організацій. 

Завдання: сформувати у студентів цілісного світоглядного уявлення про релігійні 

процеси в минулому та сучасний період у світі й Україні, їх роль у суспільному розвитку. 

Викладацький склад: Кліш А.Б., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

стародавньої і середньовічної історії. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік 

 

Дисципліна: Економіка. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: формування системи знань про економічні відносини у суспільстві, проблеми 

ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування основних складових 

економічної системи, розвиток у студентів економічного мислення, а також підготовка до 

подальшого вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого використання 

економічних знань у майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами 

методологією пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, 

рушійних сил розвитку суспільного виробництва для найбільш повного задоволення їхніх 

матеріальних і соціально-економічних потреб. 

Завдання: сформувати вміння: аналізувати конкретні економічні проблеми; давати 

оцінку економічним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших економічних явищ. 

Викладацький склад: Тустанівський Б.О., кандидат економічних наук, викладач 

кафедри філософії та економічної теорії. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік 

 

Дисципліна: Логіка. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: формування усвідомленого рівня оперування правилами і прийомами логічного 

мислення, дає знання про логічні характеристики основних форм мислення — поняття, 

судження й умовиводу, правил та операцій над ними, розкриває сутність і значення основних 

законів (принципів) мислення, знайомить з основними прийомами аргументації. 

Завдання: оволодіти найбільш поширеними в практиці схемами і прийомами 

міркувань, активне використання в процесі мислення та спілкування їх основних методів  — 

дедукції, індукції та аналогії, розвиває вміння розпізнавати та виявляти логічні помилки як у 

власних міркуваннях, так і у міркуваннях інших людей, сприяє вдосконаленню логічної 

культури, формуванню сучасного стилю мислення, що поєднує в собі точність і образність 

думки, вихованню дисципліни думки. 

Викладацький склад: Поперечна Г.А., кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії та економічної теорії. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік 
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Дисципліна: Етика і естетика. 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: ознайомлення з важливими філософськими галузями знань про людину: етикою  

— предметом якої є мораль і естетикою  — предметом якої є сфера почуттєвого; висвітлює 

основні віхи розвитку етики і естетики, дає сучасне розуміння таких їх наріжних проблем, як 

сутність і обґрунтування моралі, її основних понять, етикету як форми культури, а також 

системи категорій естетики, природи мистецтва і художньої творчості, специфіки розвитку 

некласичної естетики на основі художньо-естетичного досвіду ХХ–поч. ХХІ ст. Засвоєння 

цієї сфери гуманітарного знання своєрідно довершує світогляд людини, робить його 

цілісним, сприяє глибшому розумінню місця людини в світі, здатності виробити власну 

моральну позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх витонченню і ушляхетненню. 

Завдання: сформувати вміння працювати з філософсько-етичними та художніми 

текстами, самостійно аналізувати і інтерпретувати їх зміст, аргументувати власну позицію 

щодо актуальних моральних проблем сьогодення і здобути навички критичного мислення та 

теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду.  

Викладацький склад: Кондратюк Л.Р., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та економічної теорії 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік 

 

Дисципліна: Соціологія. 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: формування знань про природу соціальної реальності на базі засвоєння 

основних категорій науки, теоретико  — методологічних підходів аналізу суспільних явищ і 

процесів, особливостей механізму функціонування соціальних систем суспільства. 

Завдання: сформувати вміння конструювати зміст навчального матеріалу, 

використовувати методи дослідження соціальної дійсності для аналізу соціально  — 

політичних і соціально — економічних процесів у суспільстві; працювати з 

першоджерелами; здійснювати інтерпретацію, пояснення і оцінку соціологічних вчень; 

сформувати власну світоглядну позицію, щодо явищ і процесів сьогодення; володіти 

термінами в обсязі, який дає змогу оформити ідею. 

Викладацький склад: Грушко В.С., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

філософії та економічної теорії  

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік 

ЦИКЛ МАТЕМАТИЧНОЇ, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ  

(ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ) ПІДГОТОВКИ 

Нормативні дисципліни 

Дисципліна: Основи вищої математики. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: засвоєння студентами основи математичного апарату, необхідного для 

дослідження прикладних математичних задач, зокрема побудови математичних моделей та їх 

аналізу з допомогою математичних методів; вироблення умінь самостійно вивчати 

літературу з математики та її прикладних проблем. 

Завдання: навчити студентів логічно мислити, оперувати абстрактними об’єктами, 

розуміти роль і місце математики в сучасному світі, ознайомити студентів із необхідним 



 26 

математичним апаратом, що допомагає аналізувати, моделювати та розв’язувати прикладні 

хімічні задачі із застосуванням, де це можливо, обчислювальної техніки. 

Зміст дисципліни. Елементи лінійної алгебри. Елементи векторної алгебри. Елементи 

аналітичної геометрії. Вступ до математичного аналізу. Похідна функції однієї змінної. 

Диференціал функції однієї змінної. Функції багатьох змінних. Невизначений та визначений 

інтеграли. Звичайні диференціальні рівняння. Числові ряди. Визначення ймовірностей 

випадкових подій. Способи задання закону розподілу випадкової величини. Характеристики 

розподілу випадкової величини. 

Викладацький склад: Хохлова Л.Г., кандидат фізико-математичних наук.  

Тривалість: 5 кредитів ЕСТS / 180 годин- 12 тижнів, 15 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль-усне та письмове опитування, підсумкове тестування 

з кожного змістового модуля;  підсумковий контроль-залік. 

 

Дисципліна: Фізика. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1,2 семестр. 

Мета: формування базових фізичних знань по основним фізичним явищам і процесам 

для розв'язання різних задач у професійній діяльності; освоєння методів фізичних 

досліджень, засобів та методів розв'язання конкретних задач, напрацювання навичок 

самостійного вивчення науково-технічної літератури, дослідження фізико-технічних 

проблем і набуття вміння формулювання практичних задач з врахуванням їх фізичної суті; 

розвинення наукового світогляду, сучасного фізичного мислення і формування вмінь 

аналітичного мислення. 

Завдання: оволодіти навичками проведення фізичного експерименту для визначення фізичних 

констант та дослідження фізичних процесів. 

Викладацький склад: Басістий П.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики 

та методики її викладання. 

Тривалість: 1.5 кредита ЕСТS / 54 годин  — 6 тижнів, 10 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік 

 

Дисципліна: Загальна екологія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 2 семестр. 

Мета: вивчення особливостей будови та життєдіяльності організмів у зв’язку з 

середовищем їх існування, взаємовідносин організмів з середовищем їх існування 

(аутекологія) та між собою (популяції — демекологія, біоценози ‒ синтекологія), загальних 

закономірностей функціонування та регулювання стану екосистем, продукційно-

енергетичних процесів в них, місце і роль людини як виду і суспільства у екосфері планети. 

Завдання: сформувати компетенції про екологічні чинники і механізми їх дії на 

організми та їх угруповання; організацію співіснування та взаємовідносини організмів 

одного виду (популяції) та різних видів (біоценози); біосферу та її структурні одиниці 

екосистеми, їх біотичну структуру, генетичні типи, принципи класифікації; живу речовину та 

її роль в біосферних процесах; закономірності колообігів речовин, енергії та інформації; 

основні види антропічного впливу на компоненти довкілля та їх негативні наслідки; основні 

глобальні, державні і регіональні екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання; економічні, 

законодавчі та нормативно-правові принципи збалансованого (відновлювального) 

природокористування; основи державної та регіональної екологічної політики. 
Зміст дисципліни. Екологія в системі сучасних знань про природу. Організмовий рівень 

організації природи. Організм у середовищі його існування. Адаптації і їх екологічна роль. 

Популяційний рівень організації природи. Біоценотичний рівень організації природи. 

Екосистемний рівень організації природи. Продукційно-енергетичні процеси у екосистемах. 

Біосфера як глобальна екосистема Землі. Вчення про ноосферу. Природа і суспільство  — 
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історія і механізми взаємодії. Екологічні кризи: причини, наслідки, шляхи подолання. 

Охорона природи та відновлювальне природокористування.  

Викладацький склад: Грубінко В.В., доктор біологічних наук, професор; Дробик Н.М., 

доктор біологічних наук, професор; Гуменюк Г.Б., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 4 кредити ECTS / 144 години —16 тижнів, 9 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування (4), усне (3), термінологічний диктант 

(3) та письмове опитування (4); модульний контроль — тестування, розв’язування задач (3); 

ІНДЗ — розв’язання проблемної екологічної ситуації (1); підсумковий контроль — екзамен 

(комбінований — тестування та письмове опитування).  

 

Дисципліна: Неорганічна хімія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1, рік, 2 семестр. 

Мета: формування у студентів можливість вивчати властивості елементів та 

неорганічних речовин в об’ємі, достатньому для вільного опанування матеріалом з 

відповідних розділів шкільної хімії і для подолання проблем, зв’язаних з вивченням в 

подальшому інших хімічних дисциплін, необхідних для формування майбутнього вчителя 

хімії в сучасній школі. 

Завдання: опанувати питань, зв’язаних з властивостями простих і складних речовин 

окремих елементів, способів їх добування, практичного та біологічного значення та 

використання. 

Зміст дисципліни. Гідроген і галогени. Халькогени. Нітроген і Фосфор. Карбон та 

Силіцій. Бор. Загальні властивості металів. Алюміній. S-елементи. d-Елементи IV-VII груп. 

Елементи тріад. Метали підгруп купруму та цинку та їх сполуки. 

Викладацький склад: Ахметшин А.Г., кандидат хімічних наук, доцент; Тулайдан Г.М. 

— кандидат хімічних наук, викладач. 

Тривалість: 4 кредити ECTS / 144 години — 16 тижнів, 9 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточне опитування, самостійні роботи, контрольні роботи із змістових 

модулів, індивідуальні завдання, підсумковий контроль — залік (2 семестр). 

 

Дисципліна: Радіобіологія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 5 рік, 1 семестр. 

Мета: набуття студентами компетенцій і компетентностей про види та характеристики 

іонізуючого випромінювання, загальні закономірності його дії на біологічні об’єкти; 

радіонукліди, принципи їх міграції та передачі в біологічних ланцюгах; небезпеку 

радіаційного ураження та способи захисту. 

Завдання: вивчити характеристику різних видів іонізуючого випромінювання, одиниць 

дозиметрії та радіобіологічних ефектів, вивчення фізико-хімічних процесів, що відбуваються 

в організмі за дії іонізуючого випромінювання, встановлення основних закономірностей 

розподілу та міграції радіонуклідів, оволодіння навиками вимірювання радіаційного 

забруднення, обґрунтування ефективності різних способів протекції від ушкоджуючої дії 

іонізуючого випромінювання. стано  

Зміст дисципліни. Історія становлення радіобіології як науки. Методи дослідження 

радіобіології і радіоекології. Типи іонізуючих випромінювань. Електромагнітне і 

корпускулярне випромінювання. Іонізуюче випромінювання радіоактивних речовин. 

Взаємодія фотонів, електронів і нейтронів високих енергій з речовиною. Трек. Дозиметрія. 

Поняття критичного органу і критичної групи населення. Первинні і вторинні процеси у 

формуванні радіаційного враження клітин та організмів. Типи радіаційної загибелі клітин і 

кількісна оцінка виживаності. Кількісна радіобіологія. Теорія мішені. Радіостимуляція. 

Модифікація радіочутливості. Протектори, сенсибілізатори. Репарація ДНК та інших 

молекул в клітинах. Міграція радіонуклідів. Теорія радіоємності екосистем. Природні та 

антропогенні джерела опромінення.   Особливості надходження радіонуклідів у прісноводні, 
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морські, лісові та агроекосистеми. Їх радіоємність. Особливості впливу радіонуклідів на 

мікроорганізми, рослин, тварин та людину. Радіоекологічні характеристики та особливості 

аварій на ядерному виробництві та АЕС. Радіонуклідне забруднення внаслідок аварій. Норми 

радіаційної безпеки. Радіоекологічна ситуація в Україні та методи її прогнозування. 

Принципи та методи екологічної експертизи АЕС та інших радіаційно-небезпечних 

підприємств. 

Викладацький склад: Синюк. Ю.В, кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 12 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування (6); ІНДЗ — аналіз радіобіологічної 

ситуації окремих регіонів України (1); підсумковий контроль — залік (тестування).  

 

Дисципліна: Біологічна хімія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3, 4 рік, 6, 7 семестри. 

Мета: забезпечення фундаментальних знаннь про молекулярні основи процесів 

життєдіяльності. 

Завдання: з’ясувати будову і принципи функціонування біоорганічних молекул 

(вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, протеїнів, низькомолекулярних біологічно активних 

речовин), механізми ензиматичного каталізу, загальні закономірності перетворень речовин 

та енергії в організмі, їх інтеграції, регуляції та інформаційного забезпечення 

Зміст дисципліни. Загальні принципи хімічної будови біоорганічних речовин. 

Структурно-функціональна характеристика вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, 

протеїнів та їх надмолекулярних комплексів. Основи ензимного каталізу, механізми 

функціонування вітамінів як коензимів та регуляторів біохімічних перетворень. Загальні 

уявлення про обмін речовин та енергії у організмі. Метаболічні шляхи вуглеводів, ліпідів та 

нітроген-вмісних сполук. Спільні метаболічні шляхи, інтеграція та регуляція метаболізму. 

Основні поняття про матричні синтези (ДНК, РНК, протеїнів). 

Викладацький склад: Столяр О.Б.  — доктор біологічних наук, професор. 

Тривалість: 6 кредитів ECTS / 216 годин  — 27 тижнів; тижневих годин для денної 

форми навчання: аудиторних  — 5 год (лекції  — 2 год, лабораторні  — 2 год, індивідуальна 

робота  — 1 год), для самостійної роботи студента  — 3 год. 

Оцінювання: поточний контроль  — усне опитування, модульний контроль  — 

тестування і творчі завдання (2), самостійна робота (1); ІНДЗ  — презентація (1); 

підсумковий контроль  — екзамен у 7-му семестрі (тестування й усне опитування).  

 

Дисципліна: Біофізика. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: формування у студентів біофізичного мислення, уявлення та розуміння 

біофізичної сутності організації і функціонування біологічних об’єктів на всіх структурно-

функціональних рівнях (від молекулярного до біосферного) організації живої матерії. 

Завдання: сформувати уміння узагальнювати та поєднувати отримані знання з біології, 

фізики, генетики, молекулярної біології, біохімії тощо для розуміння біофізичних механізмів 

функціонування та взаємодії у біологічних системах. 

Зміст дисципліни. Біофізика як наука. Термодинаміка біологічних процесів. Основи 

молекулярної біофізики. Біофізика процесів транспорту через біологічні мембрани. Електричні 

параметри мембран та біоелектричні явища. Біофізика фотобіологічних процесів. Біофізичні 

принципи функціонування сенсорних систем. Біофізика скоротливих процесів.  

Викладацький склад: Боднар О.І., кандидат біологічних наук, викладач. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 годин — 17 тижнів, 5 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (6); ІНДЗ — творче 

завдання; підсумковий контроль — залік (тестування та усне опитування). 
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Дисципліна: Геологія з основами геохімії. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування у майбутніх вчителів, науковців знання про внутрішню будову 

Землі, її речовинним складом, основними процесами внутрішньої і зовнішньої геодинаміки. 

Завдання: навчити студентів розуміти зв’язки, що існують в природі між геологічними 

процесами у неживій та живій природі, познайомити їх з методами і прийомами визначення 

мінералів і гірських порід. 

Завдання: знати будову земної кори, процеси внутрішньої і зовнішньої геодинаміки, 

способи утворення мінералів та гірських порід. Вміти: визначати мінерали і гірські породи за 

діагностичними ознаками, описувати відслонення гірських порід та викопних решток флори 

і фауни. 

Викладацький склад: Свинко Й.М., кандидат геолого-мінералогічних наук, професор. 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 годин — 6 тижнів, 10 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування, підсумковий 

контроль — залік 

 

Дисципліна: Органічна хімія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 5, 6 семестри. 

Мета: засвоєння сучасних теоретичних основ органічної хімії та пов’язаних з ними 

властивостей усіх класів органічних сполук. 

Завдання: висвітлити найважливіші теоретичні положення органічної хімії, 

сформувати у студентів знання про основні класи органічних речовин, їх номенклатуру, 

ізомерію, фізичні та хімічні властивості, методи добування у промислових та лабораторних 

умовах, ознайомити з основними напрямками застосування органічних речовин, сприяння 

розвитку у студентів навичок роботи в хімічній лабораторії. 

Зміст дисципліни. Вступ до органічної хімії. Насичені вуглеводні. Галогенопохідні 

алканів. Насичені одноатомні та багатоатомні спирти. Етери. Тіоспирти. Тіоетери. 

Нітросполуки та аміни аліфатичного ряду. Аміноспирти. Етиленові вуглеводні (алкени). 

Дієнові вуглеводні. Ацетиленові вуглеводні. Насичені альдегіди і кетони. Насичені 

одноосновні карбонові кислоти та їх похідні. Гідроксикислоти. Оптична ізомерія. Вуглеводи. 

Моносахариди. Дисахариди. Полісахариди. Аліциклічні вуглеводні. Терпени і терпеноїди. 

Ароматичні вуглеводні. Галогено-, сульфо- і нітропохідні бензольного ряду. Феноли і 

ароматичні спирти. Альдегіди, кетони і карбонові кислоти бензольного ряду. Ароматичні 

аміни. Ароматичні діазо- та азосполуки. П'ятичленні гетероциклічні сполуки з одним 

гетероатомом. Шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом. Гетероциклічні 

сполуки з двома гетероатомами.  

Викладацький склад: Грищук Б.Д., доктор хімічних наук, професор; Тулайдан Г.М. — 

кандидат хімічних наук, викладач. 

Тривалість: 5 кредитів ECTS / 180 годин — 17 тижнів, 5 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне опитування, задачі та завдання для лабораторних занять, завдання 

для модульних робіт, індивідуальні завдання;; підсумковий контроль — залік, екзамен. 

 

Дисципліна: Фізична і колоїдна хімія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: вивчення закономірностей перебігу хімічних процесів в різних умовах і 

супроводжуючих їх фізичних явищ. 

Завдання: сформувати у студентів обґрунтованих знань про основні закони фізичної і 

колоїдної хімії; створення навичок використання основних законів фізичної і колоїдної хімії 

для пояснення явищ навколишнього світу; формування умінь та здобуття досвіду 
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практичного використання основних законів фізичної і колоїдної хімії для керування 

хімічними процесами. 

Зміст дисципліни. Перший закон термодинаміки. Термохімія. Другий закон 

термодинаміки. Характеристичні функції та термодинамічні потенціали. Хімічна рівновага. 

Фазові рівноваги. Фазові перетворення в одно- і двокомпонентних системах. Загальна 

характеристика розчинів. Властивості ідеальних розчинів. Реальні розчини. Властивості  та 

електропровідність розчинів електролітів. Електрохімічні процеси. Основи хімічної 

кінетики. Каталіз. Поверхневі явища. Адсорбція. Загальна характеристика дисперсних 

систем, методи їх одержання та очистки. Молекулярно-кінетичні, оптичні та електричні 

властивості дисперсних систем. Стійкість і коагуляція ліофобних золів. Характеристика 

окремих класів дисперсних систем. 

Викладацький склад: Барановський В.С., кандидат хімічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 20 тижнів, 5 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (12); ІНДЗ — 

розв’язування розрахункових задач (1); підсумковий контроль — екзамен.  

 

Дисципліна: Біотехнологія та генна інженерія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: ознайомлення студентів з основними проблемами, напрямками, законами, 

методами, теоріями, концепціями, теоретичними і практичними досягненнями сучасної 

біотехнології, з основними напрямками розвитку біотехнологічної промисловості. 

Завдання: сформувати у студентів систему знань про біотехнологію як важливу галузь 

науки і виробництва; ознайомитись з приміщенням і обладнанням біотехнологічної 

лабораторії та способами забезпечення стерильності, із принципами та методами 

культивування in vitro, оволодіти методами культивування in vitro мікроорганізмів, культур 

клітин рослин і тварин; засвоїти суть та зміст генетичної і клітинної інженерії як методів 

біотехнології та самостійних галузей знань; з’ясувати суть та основні напрямки досліджень 

біотехнології рослин, тварин і мікроорганізмів; ознайомитись з основними практичними 

досягненнями сучасної біотехнології та використанням досягнень біотехнології у різних 

сферах людської діяльності. 

Зміст дисципліни. Біотехнологія як наука. Етапи становлення та розвитку. Методи 

біотехнології. Економічні, соціальні та етичні аспекти розвитку біотехнології. Культура 

клітин, тканин, органів. Основні принципи та етапи вирощування культур різних типів 

(окремих клітин, калюсних культур, суспензійних культур, культур ізольованих органів) в 

умовах in vitro. Особливості технічного забезпечення досліджень. Основні принципи 

генетичної інженерії. Можливості генетичної інженерії, досягнення та перспективи розвитку. 

Клітинна інженерія як метод біотехнології та окрема галузь біології. Особливості та 

перспективи створення соматичних гібридів. Гібридомна технологія як яскравий вихід 

біотехнології в практику. Біотехнологія мікроорганізмів, рослин і тварин. Особливості та 

проблеми впровадження досягнень біотехнології у практику. Основні напрямки розвитку 

біотехнологічної промисловості. 

Викладацький склад: Дробик Н.М., доктор біологічних наук, професор; Гуменюк Г.Б., 

кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 2,0 кредити ECTS / 72 години — 12 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування (2), термінологічний диктант (1), усне 

(1) та письмове опитування (2); модульний контроль — тестування (1), письмове опитування 

(1), ІНДЗ — спосіб вирішення теоретичного та практичного навчально-проблемного 

завдання та його представлення у вигляді мультимедійної презентації (1); підсумковий 

контроль — екзамен.  

 

Дисципліна: Екосистемологія. 

Статус: нормативна. 
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Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: формування сучасних уявлень про структурно-функціональну цілісність та 

динаміку і розвиток екосистем як основних структурно-функціональних одиниць організації 

природи і їх використання у сфері професійної діяльності при постановці і вирішенні 

базових завдань.  

Завдання: сформувати знань про структуру екосистем у зв’язку із природно-

географічними та антропічним факторами; розуміння принципів функціональної організації 

екосистем та протікання продукційно-енергетичних процесів і механізмів їх гомеостатичної 

регуляції; сформувати у студентів розуміння динаміки і еволюції екологічного простору; 

дати розуміння шляхів мониторингу та вирішення сучасних проблем стану екосистм, у тому 

числі через розвиток інноваційної екобіотехнології. 

Зміст дисципліни. Організація біологічних систем. Екосистема як екологічна одиниця 

структури природного середовища. Продуктивність екосистем. Динаміка і еволюція 

екосистем. Стійкість екосистем.  

Викладацький склад: Грубінко В.В.,доктор біологічних наук, профессор. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 15 тижнів, 5 год. на тиждень. 

Оцінювання: модульний контроль — тестування(2); ІНДЗ — опис структури і 

функціонування екосистеми (1); підсумковий контроль — залік (тестування).  

 

Дисципліна: Охорона природи. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: підготовлення вчителя до викладання основ охорони природи в школах. 

Завдання: викладати основи наук про раціональне природокористування і формування 

на цій основі системи природоохоронних заходів. 

Зміст дисципліни. Екологія літосфери. Охорона ландшафтів. Енергетика  й екологія. 

Охорона гідросфери. Охорона атмосфери. Антропогенний вплив на рослинний і тваринний 

світ. Заповідна справа в Україні. 

Викладацький склад: Страшнюк Д.В., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин 14 тижнів, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, презентації; ІНДЗ; підсумковий 

контроль — залік. 

 

Дисципліна: Ґрунтознавство. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: формування у студентів наукові основи ґрунтознавства на основі вивчення 

питань генезису, еволюції ґрунтів, їх властивостей і режимів та класифікації, особливостями 

використання та охорони.  

Завдання: сформувати у студентів систему знань про утворення і розвиток ґрунтів, їх 

ролі та функцій у біосфері, про основні фізичні, хімічні, біологічні властивості та режими 

ґрунтів, їх родючість, природні зони та класифікацію ґрунтів, ознайомити з головними 

типами ґрунтів, їх географією, екологією та особливостями сільськогосподарського 

використання. 

Зміст дисципліни. Утворення і склад ґрунту. Властивості, морфологія та поширення 

ґрунтів. 

Викладацький склад: Конончук О. Б., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 14 тижнів, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи, тестування 

(12); ІНДЗ — вирішення практичних завдань з дослідження властивостей, опису 

морфологічних ознак, будови профілю, поширення ґрунтів тощо (1); підсумковий контроль 

— екзамен.  
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Дисципліна: Сучасні інформаційні технології. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: підготовлення студентів до ефективного використання сучасних комп'ютерно-

інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності; формування інформаційної 

культури та інформатичних компетентностей. 

Завдання:формування у студентів знань та вмінь з теорії та практики використання 

інформаційних технологій у навчальному процесі та у майбутній професійній діяльності: 

оволодіння методичними знаннями та уміннями щодо організації навчально-виховного 

процесу з біології з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 

організації та оцінювання інформації. 

Зміст дисципліни. Комп’ютер як засіб реалізації сучасних інформаційних технологій у 

навчальному процесі школи та вузу. Інформаційна система та її складові. Програмні засоби в 

біологічних дослідженнях і практичній діяльності вчителя-предметника. Системне 

програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення. Проблеми комп’ютерної 

вірусології. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Огляд сервісів 

Веб 2.0. Характеристика Інтернет-офісу. Опрацювання даних з допомогою Інтернет-офісу. 

Спільна робота з документами. Комп’ютерні засоби інтерактивного спілкування й обміну 

даними для організації та виконання колективної роботи профільного спрямування. 

Співробітництво при використанні GoogleDocs. Організація мережевих опитувань, 

можливості їх використання в практичній роботі біолога при обробці результатів 

дослідження. Створення електронного календаря, пошукової системи, електронних 

записників. Розробка дослідницького проекту.  

Викладач: Шмигер Г.П., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 годин — 16 тижнів, 3,4 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, модульний контроль — 

тестування і творчі завдання; ІНДЗ — портфоліо (1); підсумковий контроль — залік. 

 

Дисципліна: Технічні засоби навчання. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: прищеплення студентам практичних навиків застосуванню інформаційно-

технічних засобів, що сприяють підвищенню ефективності проведення навчального процесу. 

Завдання курсу: Підготовка студентів до раціонального та ефективного використання 

сучасних інформаційних технічних засобів навчання у майбутній педагогічній діяльності.  

Завдання: експлуатувати та доглядати сучасні ТЗН з дотриманням правил техніки 

безпеки; вибрати оптимальний по конструктивно-дидактичним можливостям вид ТЗН. 

Вибрати або виготовити для нього дидактичний матеріал і розробити методику застосування. 

Студент має знати: основні види, загальну будову, принцип дії, функціональні та дидактичні 

можливості сучасних технічних засобів навчання; психолого-педагогічні  особливості 

сприйняття i засвоєння інформації з використанням ТЗН; системи пошуку, алгоритму 

виготовлення i методики застосування носіїв інформації з використанням ТЗН. 

Викладач: Рак В.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних 

технологій  

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 годин — 16 тижнів, 3,4 год. на тиждень 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування, ІНДЗ, підсумковий 

контроль — залік 

 

Дисципліна: Біогеографія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 1 семестр. 



 33 

Мета: формування поняття єдності всього живого на Землі шляхом вивчення умов 

існування, законів і закономірностей поширення організмів, біогеографічного районування 

суходолу. 

Завдання: визначити місця біогеографії у системі природничих дисциплін та історії 

становлення її; вивчення біосфери як глобальної екосистеми Землі; визначення ролі 

екологічних чинників, законів та закономірностей на географічне поширення організмів та їх 

комплексів; вивчення ареалогії як науки про географічне поширення живих організмів на 

Землі; ознайомлення з місцем географії культурних рослин та свійських тварин для розвитку 

ареалогії; вивчення біогеографічного районування та картографування суходолу Землі; 

усестороннє вивчення біогеографічного районування України. 

Зміст дисципліни. Загальна біогеографія. Коротка історія розвитку біогеографії. 

Вчення про біосферу. Біогеографічні наслідки сукупної дії екологічних чинників. Сучасна 

концепція екосистеми. Закономірності географічного поширення організмів і їх комплексів. 

Поняття про хорологію та ареал. Місце географії культурних рослин і свійських тварин для 

розвитку ареалогії. Біогеографічне районування суходолу. Біогеографічне різноманіття як 

підтвердження єдності всього живого на Землі. Класифікація і районування основних 

угруповань суходолу. Екваторіально-тропічний пояс. Субтропічний пояс. Помірний пояс. 

Холодний пояс. Біогеографічне районування України. 

Викладацький склад: Шевчик Л.О., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, представлення  презентацій (2), 

модульний контроль — тестування (2); ІНДЗ — характеристика та картографування ареалів 

(1); підсумковий контроль — екзамен. 

 

Дисципліна: Історія біології. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: розкриття логіки розвитку біології, як галузі науки, закономірностей прогресу 

знань про природута формування готовності майбутніх учителів до ознайомлення учнів з 

історично-науковою компонентою змісту шкільного курсу «Біологія». 

Завдання: сформувати природничо-наукову картину світу студентів; досягнення 

розуміння нерозривного зв'язку минулого й сьогодення науки, практичної її цінності; 

ознайомлення з етичними аспектами біологічної науки, роллю особистості в розвитку науки; 

формування професійно-методичних умінь майбутніх учителів біології; набуття досвіду 

творчої діяльності та ціннісно-мотиваційного ставлення до неї. 

Зміст дисципліни. Зародження емпіричного наукового знання; розвиток біологічних 

знань у період еллінізму й у Стародавньому Римі; біологія в Середні віки; від природної 

історії до сучасної біології; розвиток біологічної науки в епоху Відродження; історія 

становлення та розвитку теоретичних узагальнень цитології, генетики, еволюціонізму, 

походження життя на Землі; розвиток науково-теоретичних узагальнень про взаємодію 

живого з довкіллям. 

Викладацький склад: Степанюк А.В., доктор педагогічних наук, професор. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 9 тижнів, 12 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, представлення презентацій (9); 

модульний контроль — тестування і творчі завдання (2); ІНДЗ — творче завдання (1); 

підсумковий контроль — залік. 

 

Вибіркові дисципліни 

 

Дисципліна: Аналітична хімія.  

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 1 семестр. 
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Мета: закріплення, поглибити і розширити основні теоретичні поняття, практичні 

уміння і навички, одержані студентами в курсі загальної і неорганічної хімії.  

Завдання: закріпити знання з фундаментальних хімічних дисциплін, які складають 

основу аналітичної хімії; ознайомити студентів з теоретичними основами хімічних  методів 

аналізу; сформувати уявлення про взаємозалежність складу речовин, їх структури та 

властивостей; сформувати навички якісного аналізу катіонів та аніонів, самостiйного 

виконання найпростiших кількісних визначень; пiдготувати студентів до якісного та 

кількісного визначення хiмiчного складу окремих об'єктiв аналiзу; підготувати майбутнього 

вчителя до проведення занять, лабораторних і практичних робіт у класах з поглибленим 

вивченням хімії, до факультативних та інших позакласних занять з учнями. 

Зміст дисципліни. Закон дії мас — теоретична основа аналітичної хімії. Кислотно-

основні реакції і реакції комплексоутворення в аналітичній хімії. Окисно-відновні реакції і 

методи розділення та концентрування в аналізі. Характеристика методів кількісного аналізу. 

Гравіметрія. Об’ємні методи аналізу. 

Викладацький склад: Хоменчук В.О., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108години — 18тижнів, 6 год на тиждень. 

Оцінювання: підсумковий контроль — залік.  

 

Дисципліна: Загальна хімія. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 1, рік, 1 семестр. 

Мета: підняття знання студентів до рівня, достатнього для подолання проблем, що 

вивчають в подальшому інші хімічні та біологічні дисципліни. 

Завдання: опанувати питань, зв’язаних з будовою речовини та закономірностями, які 

зумовлюють перебіг хімічних процесів та керування ними. 

Зміст дисципліни. Будова атома і періодичний закон. Хімічний зв’язок. Елементи 

хімічної термодинаміки та основи термохімії. Основи кінетики хімічних реакцій. Хімічна 

рівновага. Розчини. Рівновага в реакціях, що відбуваються без зміни ступенів окиснення 

елементів. Рівновага в системах, де реакції відбуваються із зміною ступенів окиснення 

елементів. 

Викладацький склад: Ахметшин А.Г., кандидат хімічних наук, доцент; Тулайдан Г.М. 

— кандидат хімічних наук, викладач. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 18тижнів, 6 год на тиждень. 

Оцінювання: усне опитування, задачі та завдання для лабораторних занять, письмові 

тестові контрольні з змістових модулів, оцінка за самостійну роботу, оцінка за 

індивідуальним навчально-дослідним завданням, підсумковий контроль — екзамен (1 

семестр). 

 

Дисципліна: Молекулярна біологія. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: забезпечення фундаментальних знань про молекулярні основи організації та 

функціонування клітин. 

Завдання: з’ясувати будову і принципи функціонування клітинних надмолекулярних 

структур у забезпеченні біологічних функцій. 

Зміст дисципліни. Процеси функціонування геному прокаріотів і еукаріотів, його 

репарації та копіювання. Регуляція експресії, біосинтезу протеїнів, їх просторової укладки, 

транспортування та старіння. Принципи функціонування біологічних мембран, системи їх 

транспорту та генерації енергії, їх адгезивні властивості. Механізми передачі хімічних 

сигналів через мембрану та у клітині, регуляції клітинного циклу. 

Викладацький склад: Столяр О.Б.  — доктор біологічних наук, професор. 
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Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години  — 9 тижнів; тижневих годин для денної 

форми навчання: аудиторних  — 5 год (лекції  — 2 год, лабораторні  — 2 год, індивідуальна 

робота  — 1 год), для самостійної роботи студента  — 3 год. 

Оцінювання: поточний контроль  — усне опитування, модульний контроль  — 

тестування і творчі завдання (2), самостійна робота (1); ІНДЗ  — презентація (1); 

підсумковий контроль  — залік.  

 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ) 

ПІДГОТОВКИ 

Професійна психолого-педагогічна підготовка 

 

Нормативні дисципліни 

 

Дисципліна: Вступ до педагогічної професії. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: пізнання студентами наукових основ педагогічної діяльності і спілкування, 

професійного самовиховання і саморозвитку; сприяння продуктивній адаптації 

першокурсників до особливостей навчання у вищій школі; оволодіння технологією 

самоосвітньої діяльності; формування першооснов професійної культури і компетентності 

майбутніх педагогів.  

Завдання: розкрити соціальну значимість педагогічної професії, перспектив і шляхів 

оволодіння учительською діяльністю. 

Зміст дисципліни: Особливості, зміст професійної діяльності і спілкування, вимоги до 

особистості вчителя; формування культури навчальної праці майбутніх педагогів; структура 

і організація навчально-виховного процесу у вищому педагогічному навчальному закладі; 

формування у студентів професійно-педагогічної спрямованості, професійно-ціннісних 

орієнтацій, педагогічного мислення, потреби у систематичному самовихованні і 

самовдосконаленні, дієвих установок на пошук і вдосконалення індивідуального стилю 

діяльності і спілкування як необхідних умов професійного росту. 

Викладацький склад: Удич З.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

педагогіки 

Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин — 4 тижнів, 8,5 год. на тиждень 

Оцінювання: поточний контроль  — усне опитування, модульний контроль  — 

тестування і творчі завдання (2), ІНДЗ  — презентація (1); підсумковий контроль  — залік.  

 

Дисципліна: Педагогіка. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: засвоєння основних положень і проблематики сучасної педагогіки; формування 

досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, умінь моделювати 

навчально-виховний процес; формування педагогічного мислення, професійної 

компетентності і майстерності.  

Завдання: оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки, системою 

педагогічних знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій виховання 

особистості, застосовувати методи педагогічного дослідження, конструювати цілі, зміст, 

методи, засоби і форми навчально-виховного процесу, регулювати навчально-виховну 

взаємодію із суб’єктами педагогічного процесу, аналізувати та оцінювати процес і результат 

навчання і виховання, використовувати продуктивні педагогічні технології; сформувати 

гуманістичну спрямованість, творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності.  

Викладацький склад: Удич З.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

педагогіки 

Тривалість: 3 кредит ECTS / 108 годин — 15 тижнів, 7 год. на тиждень 
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Оцінювання: поточний контроль  — усне опитування, модульний контроль  — 

тестування і творчі завдання, ІНДЗ  — презентація (1); підсумковий контроль — екзамен. 

 

Дисципліна: Загальна психологія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: ознайомлення студентів з актуальними проблемами сучасної психології та 

основними положеннями загальної психології як базової галузі психологічної науки. 

Завдання: забезпечити засвоєння студентами — майбутніми вчителями знань про 

закономірності психічного розвитку; поглибити знання студентів про психічні процеси, 

властивості і стани; формувати навички експериментального дослідження окремих 

психічних функцій; виховати переконання в необхідності психологічних знань і застосуванні 

їх в практиці професійної діяльності; сформувати вміння здійснювати психологічний аналіз 

педагогічних ситуацій, давати їм належну інтерпретацію і робити певні висновки та 

узагальнення; формувати вміння застосовувати психологічні знання в роботі з учнівською 

молоддю та їх батьками. 

Зміст дисципліни. Предмет психології. Будова, завдання і методи сучасної психології. 

Розвиток психіки в еволюції тварин і становленні людини. Діяльність. Спілкування. 

Психологія міжособистісних взаємин. Особистість. Увага. Відчуття і сприймання. Пам’ять. 

Мислення і уява. Емоції і почуття. Воля. Темперамент і характер. Здібності. 

Викладацький склад: Мешко О.І., кандидат психологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3,0 кредити ECTS / 108 годин — 18тижнів, 6 год на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — складання психологічного автопортрету та психологічної 

програми саморозвитку особистості; підсумковий контроль — екзамен.  

 

Дисципліна: Вікова і педагогічна психологія.  

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: ознайомлення з науковими положеннями психологічної науки про психічний 

розвиток і формування особистості підростаючої людини на різних етапах її дитинства та в 

умовах цілеспрямованого організованого навчання і виховання. 

Завдання: забезпечити засвоєння знань про психологічні закономірності, рушійні сили, 

умови, механізми та особливості психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі; 

навчити аналізувати механізми і закономірності навчального і виховного впливу на 

інтелектуальний і особистісний розвиток школярів, засвоєння ними соціокультурного 

досвіду; розкрити психологічні основи діяльності вчителя і показати його вплив на 

формування особистості учня. 

Зміст дисципліни. Предмет, завдання і методи вікової та педагогічної психології. 

Закономірності і динаміка психічного розвитку і формування особистості. Психічний 

розвиток дитини до вступу в школу. Психічний розвиток і формування особистості 

молодшого школяра. Психологічні особливості розвитку і формування особистості в 

підлітковому віці. Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці. 

Психологія виховання як цілеспрямованого процесу формування особистості. Психологія 

учіння і навчання. Психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя. 

Викладацький склад: Мешко О.І., кандидат психологічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів; годин на тиждень  — 7. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та 

його представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.  

 

Дисципліна: Основи педагогічної майстерності.  

Статус: нормативна. 
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Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: вироблення гуманістично спрямованої професійної позиції майбутнього 

вчителя, актуалізує потребу у професійному самопізнанні та самовихованні, розвиток уміння 

самостійного удосконалення культури і техніки професійного спілкування, розв’язування 

педагогічних задач та конфліктів, оволодіння педагогічною технікою. 

Завдання: сформувати готовність майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії, 

усвідомлення перспектив подальшого саморозвитку у професійній діяльності. 

Викладацький склад: Паламарчук Л.М., кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри педагогіки і методики початкової освіти 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів; 7 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та 

його представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.  

  
Дисципліна: Історія педагогіки. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр. 

Мета: формування вміння аналізувати педагогічну спадщину минулого, проводити 

аналогії між сучасним та минулим станом розвитку педагогіки, виявляти закономірності 

розвитку освіти та виховання у контексті історичної епохи, оволодіти методами 

ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і фактів; прищепити вміння творчо 

використовувати скарби педагогічних систем і концепцій минулого у сучасних умовах; 

набути навичок через вирішення освітніх завдань виробляти своє власне бачення розв'язку 

важливих соціальних проблем, розширити професійний світогляд, збагатити духовну 

культуру майбутніх педагогів. 

Завдання: виявити закономірності розвитку виховання, школи і педагогічної думки у 

різні історичні періоди; формування в студентів системи знань про світовий історико-

педагогічний процес та про місце української педагогіки в ньому; розкриття кращих 

здобутків педагогічної мудрості українського й інших народів та вироблення уміння 

застосовувати їх у своїй майбутній професійній діяльності.  

Викладацький склад: Удич З.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

педагогіки 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів; 7 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та 

його представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.  

 
Дисципліна: Освітні технології.   

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр. 

Мета: вивчення освітніх технологій з метою ефективного застосування фахівцями 

технологічного підходу в професійній діяльності. Завдання курсу: показати та довести 

переваги навчально-виховного процесу школи з застосуванням освітніх технологій 

порівняно з традиційною організацією навчальних закладів; ознайомити студентів із 

основними навчальними, виховними, комунікативними та інформаційними технологіями, а 

також технологіями управління та організації успішної діяльності; сприяти засвоєнню та 

апробації сучасних освітніх технологій на основі принципів гуманістичної педагогічної 

взаємодії. 

Завдання: сформувати у студентів вміння вибирати особистісно-орієнтовані освітні 

(педагогічні) технології в навчально-виховному процесі школи; вивчати та впроваджувати у 

практичну діяльність інноваційні тенденції розвитку змісту освіти; стимулювати 

особистісний саморозвиток, професійне самовиховання та прагнення до успіху майбутнього 

вчителя. 
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Викладацький склад: Лупак Н.М., кандидат філологічних наук, викладач кафедри 

педагогіки і методики початкової освіти 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 години — 16 тижнів; 7 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та 

його представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.  

 

Дисципліна: Вікова фізіологія та шкільна гігієна. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування у студентів знання про особливості функціонування організму 

дитини в процесі його росту і розвитку та вміння застосовувати ці знання для охорони і 

зміцнення здоров’я школярів. 

Завдання: надати студентам, майбутнім вчителям, сучасних знань про вікові 

особливості дитячого організму для правильної організації і проведення навчальної та 

виховної роботи з дітьми, для розробки і проведення заходів з особистої і громадської 

гігієни, збереження здоров'я школярів, підтримання їх високої працездатності. 

Зміст дисципліни. Предмет і завдання вікової фізіології та шкільної гігієни. Загальні 

закономірності росту і розвитку дітей і підлітків. Фізіологія нервової системи, її вікові 

особливості. Вікова фізіологія і гігієна аналізаторів. Вища нервова діяльність, її становлення 

в процесі розвитку організму. Вікові особливості ендокринної системи організму людини. 

Вікові особливості крові та кровообігу. Вікові особливості органів дихання. Вікові 

особливості опорно-рухового апарату. Особливості травлення та обміну речовин і енергії у 

різному віці. Гігієнічні вимоги до умов навчальної діяльності. 

Викладацький склад: Чень І.Б.,кандидат біологічних наук, викладач; Сенюк Ю.В., 

кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 9тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування(6); ІНДЗ — оцінка рівня фізичного 

розвитку учня (1); підсумковий контроль — залік.  

 

Дисципліна: Методика навчання природознавства. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: формування професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя 

біології з вивчення шкільного предмета «Природознавство» в основній школі. 

Завдання: оволодіти знаннями змісту та закономірностей навчально-виховного 

процесу з природознавства у середніх загальноосвітніх навчальних закладах; формування 

професійно-методичних умінь; опанування методикою організації навчально-виховного 

процесу з природознавства в основній школі та навичками рефлексії педагогічної діяльності; 

набуття досвіду творчої діяльності та ціннісно-мотиваційного ставлення до неї; розвиток 

педагогічної свідомості та професійно значимих якостей особистості вчителя, його 

професійної культури, індивідуального стилю діяльності, потреби у професійному 

самовдосконаленні. 

Зміст дисципліни. Методика навчання природознавства як галузь педагогічної науки; 

історія розвитку та становлення природознавства як навчального предмета в 

загальноосвітній школі; цілі, завдання та зміст шкільної природознавчої освіти; навчально-

матеріальна база вивчення природознавства в основній школі; методика використання 

різноманітних засобів навчання; зміст навчального матеріалу з природознавства в основній 

школі; формування природничих уявлень та понять; особистісно орієнтоване навчання та 

формування в учнів природничонаукової картини світу, образу природи; методика 

використання словесних та наочних методів навчання у процесі вивчення природознавства; 

формування дослідницьких в учнів компетенцій. 

Викладацький склад: Міщук Н.Й.  — кандидат педагогічних наук, доцент. 
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Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години  — 9 тижнів; годин на тиждень  — 7. 

Оцінювання: поточний контроль  — усне опитування, рольові ігри (9); модульний 

контроль  — тестування і творчі завдання (2), самостійна робота (1); ІНДЗ  — міні-проект 

(1); підсумковий контроль  — екзамен (тестування й усне опитування).  

 

Дисципліна: Методика навчання біології. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр:3,4 рік, 6-8 семестри. 

Мета: формування професійно-методичної компетентності вчителя біології. 

Завдання: оволодіти знаннями змісту та закономірностей навчально-виховного 

процесу з біології у середніх загальноосвітніх навчальних закладах; формування професійно-

методичних умінь; опанування методикою організації навчально-виховного процесу з 

біології в основній та старшій школі та навичками рефлексії власної педагогічної діяльності; 

набуття досвіду творчої діяльності та ціннісно-мотиваційного ставлення до неї; розвиток 

педагогічної свідомості та професійно значимих якостей особистості вчителя біології, його 

професійної культури, індивідуального стилю діяльності, потреби у професійному 

самовдосконаленні. 

Зміст дисципліни. Предмет методики навчання біології та проблеми конструювання 

змісту шкільної біологічної освіти; закономірності засвоєння змісту шкільного курсу 

біології; засоби, методи, форми організації навчання; діагностика навчальних досягнень 

учнів з біології; навчально-матеріальна база шкільного курсу біології; організація додаткової 

біологічної освіти і виховання школярів та професійного самовдосконалення вчителя; 

особливості методики навчання окремих розділів шкільного курсу біології в основній та 

старшій школі. 

Викладацький склад: Степанюк А.В., доктор педагогічних наук, професор; Міщук 

Н.Й., кандидат педагогічних наук, доцент; Жирська Г.Я., кандидат педагогічних наук, 

доцент; Барна Л.С. кандидат педагогічних наук, доцент. 

Тривалість: 6 кредитів ECTS / 216 годин — 45 тижнів, 5 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, рольові ігри (66); модульний 

контроль — тестування і творчі завдання (5); ІНДЗ — портфоліо (2); підсумковий контроль 

— залік (6,8 семестр), екзамен (7 семестр).  

Професійна науково-предметна підготовка 

Нормативні дисципліни 

 

Дисципліна: Безпека життєдіяльності. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Мета: набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення 

професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних 

аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до 

несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів 

відповідальності за особисту та колективну безпеку.  

Завдання: сформувати загальнокультурні компетенції: культуру безпеки і ризик-

орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього 

середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності людини; знання 

сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло 

своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику 

виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до 

несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; вміння оцінити середовище 

перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг 

небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я 



 40 

та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних 

ситуацій; здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень. 

Викладацький склад: Варакута О.П., асистент кафедри здоров’я людини, фізичної 

реабілітації та безпеки життєдіяльності 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 години — 9 тижнів; 6 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ; підсумковий контроль — залік.  

 

Дисципліна: Ботаніка (анатомія і морфологія рослин). 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестр. 

Мета: формування знань про будову рослин, їх морфологію, походження та 

класифікацію. 

Завдання: сприяти формуванню знань про анатомічну будову вегетативних і 

генеративних органів, дослідницьких вмінь про рослину як цілісний організм та його 

адаптацію до умов місцезростання. 

Зміст дисципліни. Клітина, тканини рослинного організму, корінь, пагін, його 

елементи та видозміни, відтворення і розмноження рослин, зародок і проросток, екологічні 

групи та життєві форми рослин. 

Викладацький склад: Барна М.М., доктор біологічних наук, професор; Герц Н.В. 

кандидат біологічних наук, викладач; Мацюк О.Б. кандидат біологічних наук, викладач. 

Тривалість: 8 кредитів ECTS / 288 години — 32 тижні, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи, програмований 

контроль (26); модульний контроль — тестування і творчі завдання (5); ІНДЗ — колоквіум 

(2); підсумковий контроль — екзамен ( тестування).  

 

Дисципліна. Фізіологія рослин. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 5,6 семестри. 

Мета: вивчення функцій та процесів життєдіяльності рослин у нерозривному зв’язку 

їх між собою та умовами середовища, а також їхнє становлення в процесі еволюції й 

індивідуального розвитку. 

Завдання: сформувати у студентів систему знань про молекулярні механізми основних 

фізіологічних функцій зеленої рослини  — процесів енергообміну, асиміляції речовин, росту, 

розвитку, розмноження, виділення речовин, стійкості до несприятливих умов довкілля, 

хімічний та молекулярний склад, структуру і функції рослинної клітини. 

Зміст дисципліни. Фізіологія рослинної клітини. Водний режим рослин. Фотосинтез. 

Дихання рослин. Мінеральне живлення. Ріст і розвиток рослин. Стійкість рослин.  

Викладацький склад: Пида С.В., доктор сільськогосподарських наук, професор; 

Москалюк Н.В., кандидат педагогічних наук, викладач. 

Тривалість: 6 кредитів ECTS / 216 годин — 27 тижнів, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи, тестування 

(39); підсумковий контроль — екзамен.  

 

Дисципліна: Мікробіологія з основами вірусології. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: ознайомлення студентів із морфологією, ультраструктурою та генетикою 

прокаріотної клітини, принципами класифікації бактерій, особливостями їх метаболізму, 

розмноження, поширення, участю у колообігу основних біогенних елементів у природі; 

морфологією, структурою, хімічним складом вірусів, їх культивуванням та репродукцією, 

найбільш поширеними вірусними хворобами рослин, тварин і людини. 
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Завдання: сформувати у студентів систему знань про особливості будови 

прокаріотної клітини та вірусів, як неклітинної форми життя, їх діагностичні ознаки, 

особливості біології та значення у природі і житті людини.  

Зміст дисципліни. Вступ до мікробіології. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. 

Поширення мікроорганізмів у природі. Вплив на них факторів середовища. Генетика 

мікроорганізмів. Перетворення сполук у природі за участі мікроорганізмів. Основи 

вірусології. Мікрофлора людини. 

Викладацький склад: Пида С.В., доктор сільськогосподарських наук, професор; 

Мацюк О.Б., кандидат біологічних наук, викладач. 

Тривалість: 3,5 кредити ECTS / 126 годин — 18 тижнів, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи, тестування 

(15); ІНДЗ — латинські назви найбільш поширених мікроорганізмів та їх розпізнавання за 

мікрофотографіями тощо (1); підсумковий контроль — залік (тестування).  

 

Дисципліна: Біологічні основи сільського господарства. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Мета: ознайомлення студентів із основними видами сільськогосподарських рослин і 

тварин, їх біологією та основами технології виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва.  

Завдання: сформувати у студентів систему знань про основні види, різновидності, 

сорти і гібриди сільськогосподарських культур та породи тварин, їх діагностичні ознаки, 

особливості біології та найдоцільніші прийоми вирощування і розведення. 

Зміст дисципліни. Польові культури. Овочеві, плодові культури. Тваринництво. 

Викладацький склад: Конончук О.Б., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 4 кредити ECTS / 144 години — 18 тижнів, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи, тестування 

(18); підсумковий контроль — екзамен (тестування).  

 

Дисципліна: Зоологія.  

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1, 2 рік, 1,2,3,4 семестри. 

Мета: вивчення будови безхребетних та хребетних тварин, їх видове різноманіття, 

фізіологію, біологію, екологію і практичне значення. Всебічне вивчення тваринного світу — 

його різноманіття, будову та життєдіяльність тварин, їх розповсюдження, зв'язок із 

зовнішнім середовищем існування, закономірності індивідуального та історичного розвитку. 

Завдання: ознайомити з основними типами зовнішньої і внутрішньої будови 

безхребетних та хребетних тварин; розкрити основи систематики безхребетних та хребетних 

тварин; засвоїти основні закономірності біології і екології безхребетних та хребетних тварин; 

розкрити основні закономірності взаємовідносин між безхребетними і хребетними 

тваринами та абіотичними факторами навколишнього середовища у природних і штучних 

біоценозах; оволодіння системою знань з морфології, анатомії, систематики, екології та 

созології тварин, всебічне вивчення різноманіття тваринного світу, формування навиків та 

вмінь із зоології необхідних у підготовці вчителя і дослідника. 

Зміст дисципліни. Підцарство Найпростіші. Типи: Найпростіші, Апікомплексні, 

Інфузорії. Підцарство Багатоклітинні тварини. Типи: Губки, Кишковопорожнинні, Плоскі 

черви, Первиннопорожнинні, Кільчасті черви. Тип Членистоногі. Типи: Молюски і 

Голкошкірі. Індивідуальне науково-дослідне завдання. Морфоанатомія та систематика 

Личинковохордових, Безчерепних, Круглоротих і Риб. Морфоанатомія та систематика 

земноводних і плазунів. Загальна морфоанатомія та систематика птахів. Морфоанатомія та 

систематика Ссавців. 

Викладацький склад: Кваша В.І., зав. кафедри ботаніки та зоології, доктор 

сільськогосподарських наук, професор; Подобівський С.С., кандидат біологічних наук, 
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доцент; Шевчик Л.О., кандидат біологічних наук, доцент; Страшнюк Д.В., кандидат 

біологічних наук, доцент; Голіней Г.М., кандидат сільськогосподарських наук, викладач. 

Тривалість: 12 кредитів ECTS / 432 годин. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування; модульний контроль — 

тестування (8); ІНДЗ (2); підсумковий контроль — екзамен (тести, усне опитування (ІІ,IV 

семестр). 

 

Дисципліна: Генетика з основами селекції. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 7,8 семестр. 

Мета: формування знань законів і закономірностей спадковості та причин виникнення 

мінливості від впливом зовнішнього середовища на різних рівнях організації живих істот. 

Завдання: ознайомити студентів із основними методами генетичного аналізу, сприяти 

розумінню нероздільної участі спадкових факторів і довкілля у формуванні організму в 

онтогенезі, навчити розв’язувати генетичні задачі, сприяти формуванню планування 

генетичного експерименту та навичок обробки одержаних результатів генетичного аналізу. 

Зміст дисципліни. Матеріальні та молекулярні основи спадковості. Основні 

закономірності успадковування ознак і принципи спадковості. Мінливість, її причини та 

методи вивчення. Генетика людини та генетика популяцій. Основи селекції. 

Викладацький склад: Крижановська М.А., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент. 

Тривалість: 4 кридити ECTS / 144 години — 18 тижні, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування (6); тестування та розв’язування 

задач (9); модульний контроль — (3); ІНДЗ (1); підсумковий контроль — екзамен.  

 

Дисципліна: Основи філогенії рослин і тварин.  

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 1 семестр. 

Мета: співставити хід еволюційного процесу у різних групах живих організмів, у 

різноманітному біотичному та абіотичному оточенні, що дозволяє виділити загальні, 

характерні для більшості груп особливості історичного розвитку та філогенетичних зв’язків. 

Завдання: сформувати поняття про типи відповідності органів; вивчення  

палеонтологічних рядів форм живих організмів; усесторонній аналіз форм філогенезу та 

напрямків еволюції; дослідження способів філогенетичних змін органів; вивчення 

взаємозв’язку ембріології і еволюції; вивчення загальних закономірностей філогенії рослин 

та тварин. 

Зміст дисципліни. Загальні закономірності еволюції живих організмів. Поняття про 

типи відповідності органів. Форми філогенезу та напрямки еволюції. Основні принципи 

еволюційного розвитку. Взаємозв’язок ембріології і еволюції. Способи філогенетичних змін 

органів. Філогенія рослин. Загальні закономірності еволюції живих організмів. Філогенія 

водоростей. Основні шляхи філогенії покритонасінних. Еволюція стели. Філогенія тварин. 

Філогенія найпростіших. Філогенія багатоклітинних тварин безхребетних тварин. Основні 

напрямки філогенії хордових. 

Викладацький склад: Шевчик Л.О., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 54 години — 9 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, представлення  презентацій (2), 

модульний контроль — тестування (3); ІНДЗ — (1); підсумковий контроль — залік. 

 

Дисципліна: Еволюційне вчення. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 
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Мета: формування основних положеннь і понятть еволюційного процесу; 

розвинення основ еволюційного мислення; узагальнення знань комплексу біологічних 

дисциплін з точки зору еволюційного вчення; формування еволюційного світогляду. 

Завдання: сформувати вміння застосовувати набуті знання з основних біологічних 

дисциплін для з’ясування закономірностей еволюційного процесу, систематизувати і 

узагальнювати знання основних біологічних понять  
Зміст дисципліни. Формування еволюційних ідей у період античної філософії і відродження. 

Сучасне тлумачення еволюційної теорії на мікрорівні. Світобачення еволюції органічного світу на 

макроеволюційному рівні. 

Викладацький склад: Кваша В.І., зав. кафедри ботаніки та зоології, доктор 

сільськогосподарських наук, професор; Подобівський С.С., кандидат біологічних наук, 

доцент. 

Тривалість: 3,0 кредити ECTS / 108 годин — 18тижнів, 6 год на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування; модульний контроль — 

тестування (5); ІНДЗ; підсумковий контроль — екзамен. 

 

Дисципліна: Анатомія людини. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2-3 рік, 4-5 семестри. 

Мета: вивчення структурно-функціональні особливості організму людини, його 

органів та систем; розглянути організм, як єдине ціле, нерозривно пов’язане із зовнішнім 

середовищем, вивчити взаємодії форми і функції в філогенетичному та онтогенетичному 

аспектах; формування у студентів сучасних знань про макро- та мікроструктурний рівень 

будови організму людини. 

Завдання: з’ясувати анатомічну будови різних систем організму людини; анатомо-

топографічні взаємовідносини органів, їх рентген анатомію, показати варіанти мінливості 

органів; всебічно розкрити взаємозв’язок та взаємозалежність окремих частин організму; 

показати взаємозв’язок організму в цілому з мінливими умовами середовища, вплив праці та 

соціальних умов на розвиток і будову організму, значення праці як одного з вирішальних 

факторів антропогенезу. 

Зміст дисципліни. Анатомія як наука. Етапи становлення. Анатомія скелета людини. 

З’єднання кісток скелета. М’язова система. Анатомія органів травної системи. Анатомія 

органів дихальної системи. Анатомія органів сечовидільної системи. Анатомія органів 

статевої системи. Судинна система. Анатомія органів внутрішньої секреції. Основні 

принципи будови нервової системи. Анатомія спинного мозку. Анатомія головного мозку. 

Анатомія органів чуття. 

Викладацький склад: Герц А.І., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 5 кредити ECTS / 180 годин — 25 тижнів, 4 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (13); ІНДЗ — 

колоквіум (1); підсумковий контроль — екзамен (тестування, усне та письмове опитування). 

 

Дисципліна: Цитологія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: формування у студентів систему знань про будову та функції клітини як 

елементарної живої системи для використання їх у сфері професійної діяльності. 

Завдання: сформувати у студентів комплекс наукових знань з основних питань 

цитології, особливостей і механізмів процесів, що відбуваються у клітині, і методів 

цитологічного аналізу; засвоїти теоретичні відомості і методику дослідження на світловому 

та електронному мікроскопі; вивчити теоретичні відомості про хімічну організацію клітини, 

про ультрамікроскопічну будову плазмолеми та її утворів та міжклітинних контактів; 

засвоїти основні відомості про будову і функції органел цитоплазми та навчитись розрізняти 

їх під мікроскопом; вивчити будову інтерфазного ядра, будову хромосом, їх організацію та 
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типи; вивчити різні форми поділу клітини, їх стадійність та механізми; з’ясувати суть явищ 

диференціації та інтеграції клітини. 

Зміст дисципліни. Цитологія як наука. Етапи становлення та розвитку. Будова та 

функції плазмолеми. Цитоплазма як метаболічний робочий апарат клітини. Гіалоплазма. 

Цитоскелет. Органели загального і спеціального призначення. Включення. Ядро клітини: 

будова та функції. Хромосоми як основні функціональні ауторепродукуючі структури ядра. 

Життєвий шлях клітини. Клітинний цикл. Репродукція клітини: мітоз, мейоз, 

ендорепродукція, амітоз. Диференціація, регенерація і смерть клітин.  

Викладацький склад: Дробик Н.М., доктор біологічних наук, професор; Чень І.Б, 

кандидат біологічних наук, викладач. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 12 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування (3), усне (2), термінологічний диктант 

(2) та письмове опитування (2); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання 

та його представлення у вигляді мультимедійної презентації (1); підсумковий контроль — 

залік (тестування).  

 

Дисципліна: Гістологія з основами ембріології. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: вивчення студентами закономірностей ембріонального розвитку людини; 

особливостей ембріонального розвитку тканин (гістогенез) і органів (органогенез); причини 

виникнення вад розвитку та можливості їх попередження; основні принципи організації різних 

тканин, їх взаємодію; тонку будову тіла людини, структурні елементи його тканин і органів, 

можливості фізіологічної і репаративної регенерації; напрями наукових досліджень у сучасній 

гістології та ембріології. 

Завдання: сформувати знання про закономірності основних етапів ембріогенезу, визначення 

етапів розвитку хордових і хребетних, специфічні відмінності у структурно-функціональній 

організації спеціальних тканин, їх роль у функціонуванні організму і діапазон регенераторних 

можливостей. 

Зміст дисципліни. Основи порівняльної ембріології. Ембріональний розвиток людини. 

Загальні тканини. Спеціальні тканини. ІНДЗ. 

Викладацький склад: Волошин О.С., кандидат біологічних наук, доцент; Чень І.Б., 

кандидат біологічних наук, викладач. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 годин — 10 тижнів, 7,5 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування, усне і письмове опитування (9); 

модульний контроль (2); ІНДЗ — творчий аналіз фахової літератури з обраної теми (1); 

підсумковий контроль — залік.  

 

Дисципліна: Фізіологія людини і тварин. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3рік, 6 семестр. 

Мета: вивчення студентами фізіологічних особливостейпроцесів збудження, механізмів 

діяльності нервової, ендокринної, імунної систем, фізіологію вищої нервової діяльності і 

аналізаторів, серцево-судинної системи, дихання, травлення, обміну речовин і виділення, а 

також особливостей перебігу процесів життєдіяльності та їхню регуляцію як необхідну 

передумову адаптації організмів до зовнішнього середовища. 

Завдання: формувати знання фізіологічних механізмів збудження; законів проведення 

імпульсів нервовими волокнами і нервово-м’язової передачі, знати і аналізувати 

закономірності роботи ЦНС, загальні принципи рефлекторної діяльності і властивості 

нервових центрів. 

Зміст дисципліни. Предмет фізіології, історія її розвитку, методи досліджень. 

Фізіологія крові і серцево-судинної системи. Фізіологія процесів дихання, травлення, обміну 

речовин. Фізіологія регуляторних процесів. Виконання і захист ІНДЗ.  
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Викладацький склад: Волошин О.С., кандидат біологічних наук, доцент; Чень І.Б., 

кандидат біологічних наук, викладач. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 16 тижнів, 7 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування, усне і письмове опитування (12); 

модульний контроль (3); ІНДЗ — творчий аналіз фахової літератури з обраної теми (1); 

підсумковий контроль — екзамен (комбінований: тестування і відкриті питання).  

 

Дисципліна: Фізіологія вищої нервової діяльності. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: вивчення студентами особливостей фізіології головного мозку і сенсорних 

систем, спадкових і набутих форми поведінки, пам'яті, інтегральної діяльності головного 

мозку. Вивчення фізіологічних механізмів вищої нервової діяльності, її особливостей в 

людини, а також специфіки вищої нервової діяльності у дітей і підлітків та порушення вищої 

нервової діяльності. Студенти повинні знати суть і вміти пояснювати механізми конкретних 

фізіологічних реакцій центральної нервової системи організму та характер їх саморегуляції. 

Вміти робити логічні побудови та відповідні висновки на основі вивченого теоретичного 

матеріалу і аналізу результатів лабораторних досліджень. 

Завдання: сформувати знання про функціональне значення різних відділів головного 

мозку і морфо-функціональну характеристику кори великих півкуль; особливості будови 

кори та її взаємодії з підкірковими структурами; фізіологічні закономірності спадково 

обумовленої діяльності організму і набутих форм поведінки; механізми пам’яті та 

інтегративної діяльності головного мозку, сну і сновидінь. 

Зміст дисципліни. Фізіологія вищої нервової діяльності як предмет. Особливості 

фізіології головного мозку і сенсорних систем. Фізіологічні механізми сну, пам’яті і 

сновидінь. Особливості вищої нервової діяльності людини. Виконання і захист ІНДЗ. 

Викладацький склад: Волошин О.С., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 9 тижнів, 12 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування, усне і письмове опитування (12); 

модульний контроль (2); ІНДЗ — творчий аналіз фахової літератури з обраної теми (1); 

підсумковий контроль — екзамен (комбінований: тестування і відкриті питання).  

 

Дисципліна: Екологія людини. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: ознайомлення із закономірностями виникнення, існування і розвитку 

антропоекологічних систем, які являють собою товариство людей, що знаходяться у 

динамічному зв’язку із середовищем існування і задовольняє завдяки цьому свої потреби. 

Завдання: вивчити та прогнозувати можливі зміни у стані здоров’я людей; створення 

антропогенетичного моніторингу; вивчення впливу окремих факторів середовища на 

здоров’я і життєдіяльність популяцій людини; аналіз глобальних і регіональних екологічних 

проблем; вироблення нових методів дослідження екологічних факторів впливу на здоров’я 

людини. Взаємозв’язок здоров’я людини з чинниками навколишнього середовища. Фізичні 

фактори негативного впливу на людину. Хімічні та біологічні фактори негативного впливу 

на людину. Екологічні фактори здоров’я людини та еколого-демографіний стан людства. 

Викладацький склад: Гуменюк Г.Б., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 години — 9 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: модульний контроль — тестування (4); ІНДЗ — регіональні дослідження стану 

захворюваності населення (за вибором) (1); підсумковий контроль — залік (тестування).  
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ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА 

Вибіркові дисципліни 

Дисципліна: Декоративна дендрологія. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: формування міцних знань про морфологічні та функціональні особливості 

деревних рослин та чагарників щодо їх використання в ландшафтному дизайні, ландшафтній 

архітектурі та зеленому будівництві. 

Завдання: сприяти формуванню знань про морфологію вегетативних і генеративних 

органів, екологічні особливості та використання декоративних якостей (листків, квіток, 

плодів тощо) деревних і чагарникових рослин.  

Зміст дисципліни. Клас Хвойні (Pinopsida.) Відділ Покритонасінні (Квіткові). 

Magnoliophyta. Порядок Магнолієцвіті. Порядок Букоцвіті. Порядок Горіхоцвіті. Порядок 

Кропивоцвіті. Порядок Вербоцвіті. Порядок Мальвоцвіті. Порядок Розоцвіті та ін. 

Викладацький склад: Барна М.М., доктор біологічних наук, професор. 

Тривалість: 0,5 кредита ECTS / 18 години — 9 тижнів, 2 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестовий контроль (9); модульний контроль — 

тестування (9); ІНДЗ — колоквіум (1); підсумковий контроль –залік.  

 

Дисципліна: Основи фітоценології.  

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: ознайомлення студентів з будовою фітоценозів, їх складом, морфолого-

екологічною, функціональною структурою, динамікою під впливом як природних, так і 

антропічних чинників, класифікацією рослинного покриву. 

Завдання: ознайомити студентів з методикою проведення геоботанічних досліджень, 

поглибити пізнання ними основних закономірностей будови, життя і розвитку фітоценозів, 

особливостей їх взаємозв’язку з середовищем існування та шляхів керування ними. 

Зміст дисципліни. Основи геоботаніки. Історія розвитку геоботаніки. Фітоценоз та 

його властивості. Структурна організація фітоценозу. Кількісні відношення між видами у 

фітоценозі. Популяційна екологія. Популяція і фітоценоз. Екологія та динаміка 

ценопопуляцій. Екологія рослин та фітоценозу. Основні екологічні фактори та їх вплив на 

рослини. Динаміка рослинності. Сезонні зміни та флуктуації. Незворотні зміни у фітоценозі. 

Класифікація рослинних угруповань. Основні методичні підходи до класифікації 

фітоценозів. Син таксономія рослинності України за методом Браун-Бланке. Рослинність 

України та зональність її розподілу. Особливості класифікації рослинних угруповань. 

Викладацький склад: Яворівський Р.Л., асистент. 

Тривалість: 2 кредит ECTS / 72 години — 11 тижнів, 2 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи, тестування; 

ІНДЗ — самостійне вивчення окремих питань теоретичного курсу; підсумковий контроль — 

залік (тестування).  

 

Дисципліна: Фітопатологія. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: ознайомлення з хворобами основних сільськогосподарських культур та 

заходами боротьби з ними.  

Завдання: сформувати у студентів систему знань про класифікацію, біологію збудників 

та ознаки хвороб культурних рослин і найдоцільніші прийоми зниження їх негативного 

впливу. 

Зміст дисципліни. Вступ. Фітопатологія як наука. Неінфекційні хвороби рослин. 

Інфекційні хвороби рослин. Основи системи захисту рослин від хвороб. Хвороби основних 
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зернових злакових культур. Найбільш поширені хвороби бобових культур. Хвороби 

цукрових буряків та картоплі. Хвороби овочевих культур. Хвороби плодових культур. 

Хвороби ягідних культур. 

Викладацький склад: Конончук О. Б., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 18 тижнів, 4 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування (11); підсумковий контроль — залік 

(тестування).  

 

Дисципліна: Основи хімічної взаємодії рослин. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: вивчення функцій виділення рослиною водорозчинних і летких екзометаболітів, 

встановлення їх хімічного складу і впливу на взаємодію між рослинами у нерозривному 

зв’язку їх між собою та умовами середовища, а також їхнє становлення в процесі еволюції й 

індивідуального розвитку.  

Завдання: сформувати систему знань про хімічну взаємодію рослин в екосистемах і 

фітоценозах — фізіолого-біохімічні механізми алелопатії, алелопатичну активність і 

толерантність рослин, процеси виділення рослиною речовин і їх хімічну природу, значення 

мікроорганізмів в алелопатії вищих рослин та значення хімічної взаємодії в рослинництві. 

Зміст дисципліни. Розвиток уявлень про хімічну взаємодію рослин. Основні напрямки 

у вченні про алелопатію. Методи дослідження алелопатії. Видільні функції рослин. Хімічна 

природа виділень і дифузатів. Фізіолого-біохімічні механізми алелопатії. Значення 

мікроорганізмів в алелопатії вищих рослин.  

Викладацький склад: Пида С.В., доктор сільськогосподарських наук, професор. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 годин — 12 тижнів, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи, тестування (7); 

ІНДЗ — науковий реферат і оприлюднення презинтації (1); підсумковий контроль — залік 

(тестування).  

 

Дисципліна: Основи орнітології. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: підготовлення вчителя до викладання основ орнітології в школах, залучення 

загальних мас населення до співпраці в даному напрямку. 

Завдання: викладати основи наук про орнітофауну, а в подальшому далі на цій основі і 

характеристика системи взаємозв’язків між видами.  

Зміст дисципліни. Загальна характеристика птахів. Огляд будови і основних рис 

життєдіяльності птахів: шкірні покриви; нервова система та органи чуття; скелет; органи 

дихання; кровообіг; органи травлення; сечостатева система; будова і розвиток яйця. 

Систематика птахів. Методика проведення спостережень в природі. 

Викладацький склад: Страшнюк Д.В., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 1 кредити ECTS / 36 години — 9 тижнів, 4 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, презентації; ІНДЗ; підсумковий 

контроль — залік. 

 

Дисципліна: Основи ентомології. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2, 4 семестр. 

Мета: поглиблення знань про комах, про їх біологію і практичне значення в житті 

людини і її господарській діяльності. 

Завдання: поглибити знання про особливості морфо-анатомії комах — представників 

найпоширеніших рядів; ширше ознайомитися з особливостями біології розмноження і 
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живлення комах різних трофічних груп; детальніше дослідити видовий склад і значення 

комах — шкідників різних груп сільськогосподарських рослин. 

Зміст дисципліни. Біологія і значення комах. Розмноження і розвиток комах. Вплив 

умов середовища на біологію комах. Вплив абіотичних факторів на розмноження і розвиток 

комах. Біологія і значення комах — шкідників лісових насаджень. Комахи — шкідники 

листя, хвої, плодів і насіння, стовбурові шкідники. Комахи — шкідники плодово-ягідних 

культур. Основні ряди комах-шкідників: клопи, жуки-листоїди, пильщики, метелики з родин: 

совки, п’ядуни. Особливості біології і значення комах — шкідників зернових, зернобобових, 

овочевих і технічних культур. Біологія шкідливих комах з рядів: жуки, метелики тощо. 

Біологія і значення комах — шкідників продовольчих і непродовольчих запасів. Біологія 

шкідливих комах з рядів: твердокрилі, лускокрилі, клопи. 

Викладацький склад: Подобівський С.С., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 1 кредити ECTS / 36 години — 9 тижнів, 4 год. на тиждень.  

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, представлення презентацій -5; 

модульний контроль — тестування і творчі Завдання: 1; ІНДЗ — методична розробка -1; 

підсумковий контроль — залік (тестування). 

 

Дисципліна: Основи теріології. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: поглиблення вивчення біології та етології теріофауни. 

Завдання: оволодіти системою поглиблених знань з морфоанатомії, екології, фізіології, 

етології та життєдіяльності ссавців у середовищах різного рівня.  

Зміст дисципліни. Біологічні ознаки ссавців. Біологія і морфоанатомія ссавців. 

Адаптація, етологія, комунікація ссавців. Мисливські трофеї ссавців. 

Викладацький склад: Кваша В.І., зав. кафедри ботаніки та зоології, доктор 

сільськогосподарських наук, професор. 

Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 години — 9 тижнів, 4 години на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, презентації; ІНДЗ; підсумковий 

контроль — залік. 

 

Дисципліна: Етологія тварин. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: вивчення головних аспектів етології як науки про поведінку тварин, вивчити 

поведінковий механізм реалізації гомеостазу в межах виду чи іншого угрупування.  

Завдання: вивчити історію становлення етології і місце даної науки в системі 

природничих дисциплін; вивчення поведінки тварин як способу становлення гомеостазу; 

вивчення генетики поведінки тварин; вивчення еволюційного аспекту етології. 

Зміст дисципліни. Загальна етологія. Історія становлення вчення про поведінку 

тварин. Поняття етологія. Місце етології в системі біологічних наук. Поведінка тварин як 

спосіб становлення гомеостазу. Інстинкт та інші вроджені форми поведінки. Соціальна 

поведінка. Поняття про комунікацію. Форми поведінки тварин. Поведінка і спосіб життя 

безхребетних тварин. Поведінка і спосіб життя хребетних тварин. 

Викладацький склад: Шевчик Л.О., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 36 годин — 9 тижнів, 4 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, представлення  презентацій (2), 

модульний контроль — тестування (2); ІНДЗ — (1); підсумковий контроль — залік. 

 

Дисципліна: Генетика людини. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 
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Мета: формування системи знань про роль спадковості та середовища у формуванні 

анатомо-морфологічних особливостей та психофізіологічних і психічних функцій організму.  

Завдання: сформувати розуміння впливу спадкових факторів та чинників середовища 

на формування цілісних соціально-психологічних характеристик особистості; з’ясувати 

біологічні та соціальні фактори антропогенезу. 

Зміст дисципліни. Основні генетичні закономірності. Методи вивчення генетики 

людини. Людська різноманітність. Особливості методів дослідження генетики поведінки. 

Генетика сенсорних здібностей та рухових функцій. Генетика темпераменту. Генетика 

інтелекту. Генетика психологічних  розладів та аномалій  поведінки. Генетичні основи 

девіантної поведінки. 

Викладацький склад: Крижановська М.А., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент. 

Тривалість: 1 кридит ECTS / 36 годин — 9 тижнів, 4 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування та розв’язування задач (7); 

виконання творчих робіт — (1); ІНДЗ (1); підсумковий контроль — залік (усне опитування). 

 

Дисципліна: Порівняльна анатомія нервової системи. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: ознайомлення з будовою нервової системи безхребетних та хребетних тварин, 

закономірностями виникнення і становлення її в процесі еволюції. 

Завдання: сформувати уявлення про різноманіття планів будови нервової системи у 

еволюційно різних груп тварин, ознайомити із закономірностями пристосування тварин до 

конкретних умов існування та практичними методами досліджень у галузі порівняльної 

анатомії тварин. 

Зміст дисципліни. Нервова система безхребетних. Нервова система хордових тварин 

та її походження. Розвиток нервової системи хребетних. Розвиток периферичної нервової 

системи. Спинний мозок. Головний мозок. Огляд будови головного мозку в різних класах 

тварин. Периферична нервова система. Функціональні компоненти нервової системи. 

Функціональне диференціювання відділів нервової системи. 

Викладацький склад: Герц А.І., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 1 кредити ECTS / 36 годин — 9 тижнів, 2 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування; підсумковий 

контроль — залік (тестування). 

 

Дисципліна: Регуляція функцій організму. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: формування  поняття про сутність процесів регуляції, спрямованих на 

організацію функціонування органів і систем з кінцевою метою забезпечення гомеостазу 

організму в мінливих умовах існування. 

Завдання: сформувати знання про фізіологічні механізми регуляції таких функцій як: 

дихання, травлення, обмін речовин, виділення, кровообіг, регенерація, імунний захист та 

інші. 

Зміст дисципліни. Загальна характеристика і принципи роботи регуляторних систем. 

Клітинні і молекулярні механізми гуморальної регуляції. Особливості гуморальної регуляції 

за умов впливу на організм екстремальних факторів. Функціональні особливості автономної 

нервової регуляції. Роль автономної нервової регуляції у розвитку адаптації. Значення 

соматичної нервової регуляції у функціонуванні організму. Роль ВНД у регуляції функцій 

організму. Вікові особливості регуляції функцій організму. Наслідки порушень у діяльності 

регуляторних систем. 

Викладацький склад: Волошин О.С., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин — 6 тижнів, 6 год. на тиждень. 
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Оцінювання: поточний контроль — тестування, усне і письмове опитування (6); 

модульний контроль (1); ІНДЗ — творчий аналіз фахової літератури з обраної теми (1); 

підсумковий контроль — залік. 

 

Дисципліна: Методи культивування in vitro. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: ДФН — 4 рік, 8 семестр. 

Мета: формування у студентів чіткої системи знань про основні принципи та суть 

методів культивування in vitro мікроорганізмів, клітин, тканин і органів рослин та культур 

тваринних клітин. 

Завдання: вивчити основні принципи і прийоми, що застосовуються для культивування 

біологічного матеріалу in vitro; освоєння основних методів культивування in vitro 

мікроорганізмів, клітин, тканин і органів рослин і тварин.  

Зміст дисципліни. Вступ. Принципи стерильної роботи і поведінки клітин у культурі. 

Історія культури клітин, тканин, органів. Методи культивування мікроорганізмів. 

Мікробіологічний синтез як складова та найважливіша частина сучасної біотехнології. 

Культура клітин, тканин та органів рослин. Мікроклональне розмноження. Культура 

ізольованих протопластів, калюсні, суспензійні культури та культура ізольованих органів. 

Мікроклональне розмноження. Регенерація рослин. Особливості культивування тваринних 

клітин in vitro. Отримання і нарощування стерильних культур тваринних клітин. Збереження 

та оцінка якості. Проточна цитометрія. Органна культура: отримання, нарощування та 

дослідження. Практичне використання методів культивування in vitro. Технологічні основи 

біотехнологічних виробництв. Принципова схема реалізації біотехнологічних процесів. 

Викладацький склад: Дробик Н.М., доктор біологічних наук, професор; Гуменюк Г.Б., 

кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 1,0 кредит ECTS / 36 години — 9 тижнів, 4 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування (4), усне (2), письмове опитування (2); 

ІНДЗ — вирішення навчально-проблемного практичного завдання: аналіз отриманих 

результатів та їх представлення (1); підсумковий контроль — залік (тестування).  

 

Дисципліна: Висвітлення елементів української національної культури у змісті 

шкільної біологічної освіти. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр:3 рік, 6 семестр. 

Мета: ознайомлення майбутнього вчителя використовувати елементи української 

національної культури в процесі навчання шкільного курсу біології. 

Завдання: сприяти формуванню усвідомлення важливості ознайомлення учнів з 

елементами української національної культури; навчитись добирати народознавчу 

інформацію, яку доцільно використовувати у навчально-виховному процесі з біології, 

моделювати різні типи навчальних занять та позакласних заходів з використанням елементів 

української національної культури; розвивати педагогічну творчість студентів. 

Зміст дисципліни. Сутність української національної культури та її складові; 

українська біологічна наука та шляхи її відображення у змісті шкільної біологічної освіти; 

господарська, матеріальна та духовна культура українців; народні знання та світоглядні 

уявлення українців про природу; шляхи висвітлення народознавчої інформації у навчально-

виховному процесі з біології: 

Викладацький склад: Барна Л.С., кандидат педагогічних наук, доцент. 

Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 години — 18 тижнів, 2 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування (5), письмові перевірочні роботи, 

тестування (18); модульний контроль — творчі завдання (3); ІНДЗ — реферат (1); 

підсумковий контроль — залік (усний).  
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Дисципліна: Позакласна і позаурочна робота з біології. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Мета: засвоєння особливостей методики організації позакласної і позаурочної роботи з 

біології, реалізації індивідуального та диференційованого підходу до навчання і розвитку 

школярів засобами додаткової біологічної освіти. 

Завдання: оволодіти навичками розвитку пізнавального інтересу школярів до вивчення 

живої природи; формування умінь організації групової позакласної роботи, зокрема, роботи в 

гуртку юних натуралістів, клубах знавців біології, учнівських наукових об’єднаннях і 

товариствах; формування умінь організації масової позакласної роботи; засвоєння 

особливостей індивідуальної роботи з різноманітними джерелами наукової інформації, 

участі учнів в олімпіадах тощо; вивчення досвіду застосування способів і засобів пожвавлення 

позакласної роботи, збагачення її новим змістом в основній і у старшій школі. 

Зміст дисципліни. Значення та особливості методики організації позаурочної і 

позакласної роботи з біології в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Шкільний 

гурток юних натуралістів як основна форма позакласної роботи учнів з біології. Види 

масової позакласної роботи з біології та особливості її проведення в основній і старшій 

школі. Методика організації індивідуальної позакласної роботи з біології. Організація 

дослідницької еколого-натуралістичної та природоохоронної позакласної роботи учнів 

різного віку. 

Викладач: Жирська Г.Я., кандидат педагогічних наук, доцент. 

Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин — 12 тижнів, 3 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові перевірочні роботи (4), 

моделювання (2); ІНДЗ — творче завдання (1); підсумковий контроль — залік. 

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Дисципліна: Систематика рослин. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 3,4 семестри. 

Мета: ознайомлення з основними таксономічними одиницями  систематики рослин та 

їх ієрархією; особливостями систематичного положення, морфологічної будови, циклів 

розвитку, поширення, значення та філогенії грибів, водоростей, лишайників, вищих 

спорових і насінних архегоніальних рослин; особливостями класифікації, головними 

діагностичними ознаками та народногосподарським значенням основних родин, родів та 

видів із класів Дво– та Однодольних рослин відділу Покритонасінні (Квіткові).  

Завдання: сформувати у студентів систему знань про основні таксони грибів, нижчих 

та вищих рослинних організмів, їх діагностичні ознаки, особливості біології та циклів 

розвитку, поширення, значення та філогенію. 

Зміст дисципліни. Вступ. Відділ Ціанеї або Синьо-зелені водорості. Царство Гриби. 

Водорості, лишайники та вищі архегональні рослини. Індивідуальна робота (тематика, 

винесена на самостійне опрацювання). Відділ Квіткові або Покритонасінні. Клас Дводольні. 

Підкласи Ранункуліди, Каріофіліди, Гамамеліди, Діленіїди  та Розиди. Клас Дводольні. 

Підкласи Розиди, Ламіїди та Астериди. Клас Однодольні. Підклас Ліліїдні. 

Викладацький склад: Яворівський Р.Л., асистент. 

Тривалість: 5 кредитів ECTS / 180 годин — 27 тижнів, 4 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи, тестування 

(27); ІНДЗ — самостійне вивчення окремих питань теоретичного курсу («Вступ до курсу», 

«Клас Дейтероміцети або Незавершені гриби. Відділ Слизовики», «Відділи Бурі та Червоні 

водорості» та ін. (1); підсумковий контроль — екзамен (тестування).  

 

Дисципліна: Паразитологія. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік , 5 семестр. 
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Мета: закріплення знань про будову паразитичних безхребетних тварин, їх видового 

різноманіття, фізіології, біології, екології і практичного значення в якості збудників 

інвазійних хвороб людини і тварин.  

Завдання: закріпити знання про морфологію і анатомію паразитичних тварин з різних 

типів; розкрити основні етапи розвитку паразитичних організмів в природі, в проміжних та 

основних хазяїнах; засвоїти основні закономірності протікання інфекційних та інвазійних 

захворювань людини, їх діагностику та профілактику; розкрити структуру санітарно-

епідемічної служби та санітарно-епідемічного нагляду в Україні;  

Зміст дисцпліни. Загальні поняття паразитології. Поняття паразитизму і паразитів. 

Класифікація паразитів. Паразитарні системи. Паразитологія та її основні відділи. 

Уявлення про інфекцію. Поняття інфекції та її види. Розвиток інфекційної хвороби. 

Поняття про інвазію. Протозоологія. Учення про імунітет. Вчення про епізоотичний процес. 

Проникнення паразита до організму хазяїна. Природні вогнища захворювань. Паразитизм, 

його походження і становлення. Походження життєвих циклів. Паратенічний паразитизм. 

Походження життєвих циклів. Паратенічний паразитизм. Гельмінтологія. Система санітарно-

епідеміологічного нагляду та Санітарно-епідеміологічна служба в Україні. 

Протиепізоотичні заходи. Фітопаразитологія. Доклітинні паразитичні форми. Віруси і 

вірусні захворювання. Інші доклітинні форми паразитів. Бактерії як паразитичні форми. 

Медична мікробіологія. Основи хіміотерапії інфекційних захворювань. 

Викладацький склад: Подобівський С.С., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 17 тижнів, 4 год. на тиждень.  

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, представлення презентацій -9; 

модульний контроль — тестування і творчі Завдання: 2; ІНДЗ — методична розробка -1; 

підсумковий контроль — залік (тестування). 

 

Дисципліна: Квітникарство. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: поглиблення і розширення знань студентів про біологічні особливості 

кімнатних рослин, основні типи декоративних рослин закритого та відкритого ґрунту, 

екологічні умови їх вирощування та принципи догляду за ними. 

Завдання: розширити і поглиблити знання про біологічні особливості та основні типи 

декоративних рослин закритого та відкритого ґрунту, принципи догляду за ними, сучасні 

тенденції в озелененні інтер'єру та зовнішнього середовища; формування умінь визначення 

оптимальних умов зростання рослин, підбору асортименту рослин для озеленення інтер'єрів 

та садово-паркових композицій, практичних навичок реалізації проектів озеленення 

інтер'єрів та садово-паркових композицій; формування умінь організовувати дослідницьку 

роботу, спостереження учнів, гурток з кімнатного квітникарства, вечори, конференції, 

вікторини про кімнатні рослини, тощо; формування бережливого ставлення до природи. 

Зміст дисципліни: Основи декоративного квітникарства. Різноманіття декоративних 

рослин відкритого та закритого ґрунту. Оформлення фітокомпозицій і квітників та догляд за 

ними. 

Викладацький склад: Дарбишева О.Є., асистент. 

Тривалість: 2 кредит ECTS / 72 годин — 18 тижні, 4 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування (12); модульний контроль — 

тестування (3); ІНДЗ — розробка проекту (1); підсумковий контроль — залік. 

 

Дисципліна: Біоетика. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 2 семестр. 

Мета: виховання усвідомленого морального ставлення до усіх живих істот і 

діяльнісно-благоговійного ставлення до людського життя та формування умінь 

застосовувати біоетичні знання у майбутній педагогічній діяльності. 
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Завдання: сформувати  знання про сутність і основні проблеми біоетики, її основні 

принципи і цінності; виробити у них здатність і звичку до рефлексії над проблемами життя і 

смерті людини та інших живих істот; виробити стійку орієнтацію і готовність у майбутній 

практичній діяльності керуватись принципами і нормами біоетики; навчити використовувати 

елементи біоетики на уроках та позакласних заняттях з біології та природознавства; 

розвивати педагогічну творчість в процесі застосування інноваційних методик та технологій 

навчання та біоетичного виховання школярів.  

Зміст дисципліни. Сучасна науково-природнича картина світу та біоетичне виховання 

школярів (методологія формування ставлення до живого, сучасні проблеми біоетики та 

шляхи їх висвітлення в процесі вивчення шкільного курсу біології, засоби та методи 

формування ціннісного ставлення школярів до живих організмів, організаційні форми та 

технології  біоетичного виховання). 

Викладацький склад: Степанюк А.В., доктор педагогічних наук, професор. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 годин — 8 тижнів, 9 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, представлення презентацій (12); 

модульний контроль — тестування і творчі завдання (2); ІНДЗ — творче завдання (1); 

підсумковий контроль — залік 

 

Дисципліна: Здоров’язберігаючі педагогічні технології. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: підготовка майбутнього вчителя біології до ефективного застосування у 

навчально-виховному процесі здоров’язберігальних технологій. 

Завдання: ознайомити з теоретичними аспектами здоров’язберігальної педагогіки; 

підвищення рівня грамотності у питаннях здоров’я; формування мотивації здорового 

способу життя, професійних умінь з використання у навчально-виховному процесі з біології 

здоров’язберігальних педагогічних; здійснювати корекцію способів розв’язання 

педагогічних задач. 

Зміст дисципліни. Теоретичні аспекти здоров’язберігальної педагогіки; сучасні 

підходи до проблеми збереження здоров’я школярів; шляхи та умови формування культури 

здоров’я учнів у загальноосвітній школі; стратегії охорони та зміцнення здоров’я школярів; 

принципи здоров’язберігальної освіти; вектори напрямків зусиль школи та педагогів щодо 

збереження учнівського здоров’я; здоров’язберігальні освітні технології; організаційно-

гігієнічні умови забезпечення освітнього процесу; сучасна школа як простір турботи про 

здоров’я учнів та вчителів; здоров’язберігаюча педагогіка на уроці, в позаурочній та 

позакласній роботі; професійне здоров’я педагога. 

Викладач: Міщук Н.Й., кандидат педагогічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години  — 9 тижнів; тижневих годин: аудиторних  — 

4 год.; індивідуальна робота  — 1 год.; самостійна робота  — 3 год. 

Оцінювання: поточний контроль  — усне опитування, рольові ігри (9); модульний 

контроль  — тестування і творчі завдання (1), самостійна робота (1); ІНДЗ  — міні-проект 

(1); підсумковий контроль  — залік (тестування).  

 

Дисципліна: Біологія індивідуального розвитку. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування у студентів системи знань про загальні та специфічні 

закономірності індивідуального розвитку організму людини та особливості його 

життєдіяльності у взаємодії з умовами навколишнього середовища та у зв’язку з його 

біосоціальною сутністю. 

Завдання: поглибити, об’єднати, систематизувати та проаналізувати основні біологічні, 

екологічні та соціологічні знання щодо специфіки індивідуального розвитку людини; 

оволодіння методами і прийомами оцінки змін процесів на молекулярно-метаболічному, 
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фізіологічному, поведінковому та популяційному рівнях життєдіяльності людини за дії 

природних та соціальних чинників середовища. 

Зміст дисципліни. Етапи історичного розвитку людини. Морфо-фізіологічні 

особливості людського організму. Основи генетики людини. Загальні закономірності 

ембріонального розвитку людини. Народження як етап онтогенезу. Біологічні ознаки і 

соціальні принципи вікової періодизації. Онтогенетичні зміни функціонування нервової та 

сенсорної систем. Значення ендокринної системи в індивідуальному розвитку людини. 

Вікові зміни діяльності травної системи та онтогенетичні особливості метаболізму. Основи 

репродуктивного здоров’я людини. Фізіологічні і соціальні аспекти адаптації людського 

організму до умов соціального життя та зовнішнього середовища. Основні чинники 

раціональної організації життєдіяльності людини.  

Викладацький склад: Боднар О.І., кандидат біологічних наук, викладач. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 17 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (13); ІНДЗ (1); 

підсумковий контроль — залік (тестування та усне опитування). 

 

Дисципліна: Загальна  валеологія. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: формування у студентів холістичного уявлення про здоров’я людини, вивчення 

складових здорового способу життя, а також шляхів і методів формування здорового способу 

життя. 

Завдання: навчити студентів орієнтуватися в критеріях здоров’я людини, оцінювати 

спосіб життя людини, діагностувати особливості порушення способу життя людини, освоїти 

шляхи профілактики розладів здоров’я людини шляхом зміни її способу життя. 

Зміст дисципліни. Вступ. Поняття про здоров’я. Складові здорового способу життя. 

Антропометричні показники. Критерії оцінки здоров’я. Типи конституції. Критерії здоров'я. 

Принципи раціонального харчування. Розрахунок добових енерговитрат. Харчовий раціон. 

Види фізичних вправ і здоров'я. Оцінка стану серцево-судинної системи. Фізична 

працездатність людини. Планування сім'ї. Контрацепція. Профілактика абортів. Поняття про 

психічне здоров’я. Емоції і здоров’я. Акцентуації характеру. Типологія характерів і здоров'я. 

Види темпераментів і здоров'я. Основні потреби людини.  

Викладацький склад: Грушко В.С., кандидат медичних наук, доцент, Лопатка Г.Ф., 

кандидат біологічних наук, доцент, Храбра С.З., кандидат біологічних наук, викладач. 

Тривалість: 2,0 кредити ECTS / 72години — 18 тижнів, 4 год.на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування, усне, та письмове опитування; ІНДЗ — 

складання індивідуального паспорту здоров’я; підсумковий контроль — залік (тестування).  

 

Дисципліна: Агрохімія та основи землеробства. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: формування у студентів наукових основ агрохімії та землеробства на основі 

вивчення питань хімізації сільського господарства та обробітку ґрунтів з метою збереження і 

раціонального використання земель сільськогосподарського призначення.  

Завдання: сформувати у студентів систему знань про землеробство і агрохімію, як 

науки і галузі сільськогосподарського виробництва, ознайомити з основними принципами 

сівозмінного вирощування культур на основі найдоцільніших систем обробітку, підготовкою 

до сівби та висівом насіння, можливими меліоративними заходами захисту ґрунтів, 

бур’янами та заходами боротьби з ними, класифікацією та системою застосування добрив у 

сівозміні й особливостями використання в сільському господарстві пестицидів. 

Зміст дисципліни. Основи землеробства. Сівозміна. Обробіток ґрунту. Підготовка 

насіння до сівби та сівба с.-г. культур. Сільськогосподарська меліорація і ґрунтозахист. 

Бур'яни та боротьба з ними. Агрохімія. Мінеральні добрива. Органічні та бактеріальні 
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добрива. Система застосування добрив у сівозміні. Поняття про хімічні засоби захисту 

рослин. 

Викладацький склад: Конончук О.Б., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи, тестування (9); 

ІНДЗ — (1); підсумковий контроль — залік (тестування).  

 

Дисципліна: Імунологія. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Мета: вивчення студентами суті імунологічного гомеостазу та його механізмів, уміння 

аналізувати зв’язки та взаємовплив структурних елементів імунної системи на всіх рівнях 

організації живої матерії: внутрішньоклітинному, клітинному, тканинному, органному. 

Завдання: формувати знань про структурну організацію імунної системи, уміння 

аналізувати зв’язок між особливостями будови і функціями органів цієї системи;  уміння 

вирізняти чинники, що мають значення для формування, розвитку та регуляції 

імунологічних реакцій організму; розуміння динаміки процесів імунного захисту, визначення 

їх часових параметрів та прогнозування наслідків.  

Зміст дисципліни. Вступ до імунології, біологічне значення імунних реакцій 

організму, імунологічні методи досліджень. Антигени. Неспецифічні фактори захисту. 

Структурна організація імунної системи. Специфічний імунний захист. Імунологічна 

характеристика антитіл. Взаємодія елементів імунної системи. Види імунітету. 

Протипухлинний і трансплантаційний імунітет. Порушення роботи імунної системи.  

Викладацький склад: Волошин О.С., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 годин — 7 тижнів, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування, усне і письмове опитування (6); 

модульний контроль (1); ІНДЗ — творчий аналіз фахової літератури з обраної теми (1); 

підсумковий контроль — залік (тестування і відкриті питання).  

 

Дисципліна: Сучасні інформаційні технології в професійній діяльності вчителя біології. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 7, 8 семестри. 

Мета: формування основ спеціальної професійної компетентності вчителя біології із 

застосування сучасних інформаційних і комунікаційних технологій у навчально-виховному 

процесі з предмета. 

Завдання: володіти практичними вміннями й навичками з використання комп’ютерної 

техніки; користуватися традиційними й цифровими (локальними й мережевими) джерелами 

інформації, працювати з пошуковими системами, відбирати й структурувати інформацію; 

користуватися стандартними офісними програмами Windows 
(xp)

 для обробки інформації; 

володіти навичками розв’язання професійних завдань в умовах групової, колективної 

діяльності та інших видів традиційної й інноваційної навчальної діяльності. 

Зміст дисципліни. Роль та місце сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) у навчально-виховному процесі з біології; використання технологій опрацювання 

матеріалів засобами Microsoft Office Word та Microsoft Office Excel, навчальних електронних 

видань та мережевих інформаційних ресурсів для організації самостійної пізнавальної та 

дослідницької діяльності учнів, моделювання навчальних занять; методика використання 

технології мультимедіа у навчальному процесі; педагогічні вимоги до мультимедійних 

презентацій, створених засобами програми Power Point; програмно-технологічний комплекс 

на основі SMART Board; використання сучасних тестових систем для перевірки й 

оцінювання навчальних досягнень учнів з біології; методика створення навчального проекту 

з біології засобами інформаційних технологій; формування в учнів засобами інтерактивних 

Web-технологій умінь та навичок інформаційно-комунікативних компетенції; використання 

сучасних ІКТ у позаурочній та позакласній роботі з біології. 
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Викладач: Міщук Н.Й., кандидат педагогічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин  — 17 тижнів; 6 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль  — усне опитування, виконання практичних завдань 

(17); модульний контроль  — тестування і творчі завдання (2), самостійна робота (2); ІНДЗ  

— Веб-квест (1); підсумковий контроль  — залік (тестування).  

 

Дисципліна: Еколого-натуралістична робота школярів. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3 року, 5-6 семестри. 

Мета: ознайомлення з особливостями навчально-виховного процесу в позашкільних 

навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю; створити теоретичну та практичну 

базу для формування у них системи методичних знань та умінь, необхідних їм у подальшій 

професійній діяльності. 

Завдання: ознайомити студентів з основними положеннями, принципами та 

актуальними проблемами позашкільної освіти в Україні; оволодіння знаннями змісту та 

закономірностей навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах різного 

спрямування; опанування методикою організації масових заходів у еколого-натуралістичних 

центрах учнівської молоді; формування необхідних у майбутній педагогічній діяльності 

методичних умінь, а також умінь творчого вирішення сучасних методичних проблем; 

формування необхідної практично-теоретичної бази для здійснення педагогічних 

досліджень.  

Зміст дисципліни. Позашкільні навчальні заклади — складова частина системи безперервної 

освіти. Організація навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах 

еколого-натуралістичного профілю. 

Викладацький склад: Дарбишева О.Є., асистент.  

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 17–18 тижнів, 4 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, моделювання фрагментів занять, 

виконання творчих робіт (21); модульний контроль — тестування (2); ІНДЗ — розробка 

проекту (1); підсумковий контроль — залік (тестування). 

 

Дисципліна: Педагогічна валеологія. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: підготовлення майбутнього вчителя до професійної діяльності з валеологічного 

навчання і виховання та валеологічно доцільної організації навчально-виховного процесу. 

Завдання: сприяти формуванню в студентів готовності до валеологічно доцільної 

організації навчально-виховного процесу; сформувати знання по валеологічні вимоги до 

організації навчально-виховного процесу та навички організації валеологічної освіти та 

виховання; розвивати педагогічну творчість студентів в процесі застосування валеологічно 

доцільних технологій організації навчально-виховного процесу. 

Зміст дисципліни. Мета, завдання і напрями педагогічної валеології; історія 

формування валеологічних уявлень у вітчизняній педагогічній традиції; валеолого-

педагогічний аналіз вітчизняний та зарубіжних концепцій навчання і виховання; валеологічні 

засади організації навчально-виховного процесу; валеологічна модель уроку; освітнє 

середовище і здоров’я школяра; вплив навчального процесу на здоров’я школярів; 

педагогічні аспекти валеологічної освіти. 

Викладацький склад: Барна Л.С., кандидат педагогічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 години — 16 тижнів, 7 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові перевірочні роботи, 

тестування (15); модульний контроль — тестування і творчі завдання (4); ІНДЗ — порфоліо 

(1); підсумковий контроль — екзамен (комбінований тестування і творчі завдання).  
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Дисципліна: Підготовка учнівської молоді до сімейного життя. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: озброєння майбутніх учителів знаннями зі шлюбно-сімейної проблематики, 

методикою дошлюбної підготовки школярів, ознайомлення з передовим досвідом з 

підготовки до сімейного життя в школах України та за кордоном. 

Завдання::виявити і показати студентству психолог-педагогічні аспекти процесу 

підготовки учнівської молоді до сімейного життя; проаналізувати роль школи, батьків у 

дошлюбній соціалізації школярів та показати місце класного керівника та вчителя-

предметника у підготовці учнів до сімейного життя; — озброїти студентів системою 

компетентностей щодо психосексуального розвитку, між статевого спілкування, шлюбно-

сімейних стосунків; ознайомити майбутніх учителів з історією дошлюбної підготовки 

школярів в Україні, а також з досвідом формування майбутнього сім’янина в країнах 

Європи; показати освітні і виховні можливості базових шкільних навчальних курсіву 

дошлюбній підготовці школярів; ознайомити студентів з вимогами до особистості вчителя, 

що здійснює дошлюбне виховання школярів різного віку, а також принципами, яких мають 

дотримуватися вчителя в процесі підготовки учнівської молоді до сімейного життя, а саме 

принципи щирості, активності, толерантності, науковості, емоційності, послідовності, 

доступності, реалістичності, довір’я тощо. 

Зміст дисципліни. Еволюція між статевих та шлюбно-сімейних відносин в історії 

людства. Морально-психологічні аспекти дошлюбної поведінки молоді. Проблеми молодої 

сім’ї. Основні аспекти змісту формування майбутнього сім’янина. Сексуальна соціалізація в 

структурі дошлюбної підготовки молоді. Підготовка учнівської молоді до усвідомленого 

батьківства. Методика реалізації змісту дошлюбної підготовки учнів. 

Викладацький склад: Кравець В.П., доктор педагогічних наук, професор 

Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 год. — 7 тижнів, 5 год. на тиждень 

Оцінювання: підсумковий контроль — залік. 

 

Дисципліна: Основи охорони праці. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення ефективного 

управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науки і 

техніки та міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням вимог безпеки праці. 

Завдання: вивчити основи охорони праці для забезпечення гарантії збереження 

здоров’я і працездатності працівників, школярів, студентів, курсантів у виробничих умовах 

та під час навчання, ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у 

фахівців і посадових осіб за колективну та власну безпеку. 

Зміст дисципліни. Основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні 

законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці, травматизм та професійні 

захворювання; дослідження нещасних випадків; пожежна безпека; електробезпека; 

державний нагляд за станом охорони праці. Сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, 

загроз небезпек на робочих місцях та виробництві; основні терміни та визначення з основ 

охорони праці; основні нормативно-правові акти; основні законодавчі документи; перелік дій 

при запобігання виникнення нещасних випадків.  

Викладацький склад: Гаврищак Г.Р., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

машинознавства та транспорту. 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 год. — 6 тижнів, 10 год. на тиждень 

Оцінювання: підсумковий контроль — екзамен. 

 

Дисципліна: Латинська мова. 

Статус: вибіркова. 



 58 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: здобуття загальнолінгвістичних знань на основі латинської мови та формування 

навиків самостійно ці знання здобувати і вміло користуватися ними на всіх етапах 

біологічної освіти; розуміння міжнародної наукової  термінології. 

Завдання: навчити читати латинські тексти, ознайомити студентів з основами 

граматичної будови латинської мови та способами словотворення біологічних та хімічних 

термінів. 

Зміст дисципліни. Граматична структура латинської мови, біологічна та хімічна 

номенклатура, вживання грецьких дублетів у біологічній термінології, крилаті вислови. 

Викладацький склад: Навольська Г.І., кандидат педагогічних наук, доцент. 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 години — 10 тижнів, 5,5 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи; модульний 

контроль — письмові роботи, тестування; ІНДЗ — усне та письмове опитування; 

підсумковий контроль — залік.  

9.2. Напрям підготовки: 6.040101 Хімія
*
 

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

Нормативні дисципліни 

 

Дисципліна: Історія України. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: формування знань про подій і явищ історичного минулого українського народу 

з найдавніших часів до сучасності.  

Завдання: сформувати історичного мислення, вміння аналізувати й узагальнювати 

події та явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними, виділяти основне, 

об’єктивне і суб’єктивне, самостійно оцінювати і інтерпретувати історичний процес і робити 

висновки; працювати з історичними документами різного змісту, а саме: встановлювати 

відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати зміст 

фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює. 

Зміст дисципліни. Історія території. Історії титульного етносу, Історія 

державотворення. основні напрямки Великого розселення слов’ян, території розселення 

східнослов’янських племінних союзів, Київської держави, основні напрямки походів 

київських князів; характеризувати особистість та діяльність князів, аналізувати та 

порівнювати внутрішню і зовнішню політику давньоруських князів, визначати наслідки 

внутрішньої та зовнішньої політики перших давньоруських князів; порівнювати особливості 

міського та сільського життя мешканців Давньої Русі, суспільну роль різних верств та 

станових груп; описувати повсякденне життя різних верств Київської держави; 

висловлювати ставлення до історичних діячів доби, судження про доленосні події доби. 

Викладацький склад: Москалюк М.М., доктор історичних наук, професор 

Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин- 10 тижнів, 11 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання (9), модульний контроль (2), підсумковий контроль 

— екзамен 

 

Дисципліна: Філософія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: ознайомлення зі змістом світового та вітчизняного історико-філософського 

процесу, демонструє широкий спектр методологічних підходів і теоретичних систем 

філософії як сфери духовної творчості, розширює знання про сучасні її форми та нові 

підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення. Засвоєння специфіки 

філософського запитування сприяє формуванню високої світоглядно-методологічної 
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культури, переконання в принциповій важливості для кожної людини вільного 

світоглядного самовизначення, спрямовує на самостійні роздуми над найважливішими 

проблемами індивідуального та суспільного буття. 

Завдання: сформувати вміння працювати з філософськими текстами, реконструювати 

зміст висловлених у них філософських ідей, здійснювати історико-філософську 

інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує потребу співвідносити 

світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на самостійні роздуми, виховує 

переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків 

культурної спадщини людства, складовою частиною якої є філософія.  

Викладацький склад: Поперечна Г.А., кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії та економічної теорії. 

Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин — 10 тижнів, 11 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль — 

екзамен 

 

Дисципліна: Українська мова (за професійним спрямуванням). 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2, 3 рік, 3, 4, 5 семестри. 

Мета: сформувати у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і навичок 

досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.  

Завдання: забезпечення чіткого і правильного розуміння ролі державної мови у 

професійній діяльності; досконалого володіння нормами сучасної української літературної 

мови та дотримання вимог культури усного і писемного мовлення; вироблення навичок 

самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; розвиток творчого мислення 

студентів; виховання поваги до української літературної мови, до мовних традицій; 

формування навичок оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та 

перекладу наукових текстів. 

Викладацький склад: Петришина О.І., кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри методики викладання української мови і культури мовлення. 

Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин — 10 тижнів, 11 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль — 

залік, екзамен 

 

Дисципліна: Історія української культури. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: поглиблення знань студентів з історії та теорії української культури, 

ознайомлення з головними проблемами історико-культурного процесу в Україні в світовому 

і європейському контексті.  

Завдання: вивчити сучасні інтерпретації історії культури та історичні умови їх 

функціонування, основні етапи розвитку та найважливіші події, явища, персоналії 

українського культурного процесу; сформувати уявлення про етнічні та національні 

культури народів на території України, проблемні, суперечливі питаннях українського 

культурного процесу.; самостійно написати реферат (виконати ІНДЗ) на визначену тему з 

історії української культури; вміти написати звіт про екскурсію до художнього музею; 

визначити структурно-морфологічні особливості української культури. 

Викладацький склад: Ревуцький М.П., кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри стародавньої і середньовічної історії. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, ІНДЗ (реферат, звіт про 

екскурсію), підсумковий контроль — екзамен 
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Дисципліна: Політологія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: формування знань про суть політичних процесів, які відбувалися в минулому й 

відбуваються сьогодні, їх об’єктивного характеру, взаємозв’язків і взаємозалежності; 

засвоєння студентами основних політичних понять і категорій.  

Завдання: забезпечити чітке і правильне розуміння теоретико-методологічних проблем 

політологічного знання, розвитку поглядів видатних українських і закордонних мислителів 

на політику, місця та ролі політичних суб’єктів (індивідуальних і колективних) у системі 

політико-правових відносин суспільства і держави, засад політики, її сутності, першооснови, 

причин і джерел. Розвиток аналітичного мислення студентів; виховання високої політичної 

культури, поваги до загальнодемократичних надбань людської цивілізації; формування 

навичок знаходити і критично оцінювати потрібну інформацію з минулого та сьогодення 

України; застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів. 

Викладацький склад: Буяк Б.Б., доктор філософських наук, професор, професор 

кафедри історії України, Місько В.В., кандидат історичних наук, викладач кафедри історії 

України 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль — 

залік 

 

Дисципліна: Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1, 2 рік, 1, 2, 3 семестри. 

Мета: формування в студентів комунікативної компетенції, базою для якої є 

комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, що відповідають 

стандарту В2.  

Завдання: оволодіти навичками аналітичного і пошукового читання літератури з 

елементами спеціалізації зі словником; збагачення базового загального лексикону та 

вивчення історичного лексикону; формування умінь розпізнавати та диференціювати складні 

граматичні явища і моделі за формальними ознаками; вміння вести дискусію на 

запропоновану тематику, передбачену програмою.  

Зміст дисципліни. Граматична структура іноземної мови, розмовна та фахова тематика 

спілкування, базова фахова лексика, тексти зі спеціальності. 

Викладацький склад: англійська мова — Ваврів І.Я., німецька мова — 

Маньковська Т. О. (викладачі кафедри іноземних мов) 

Тривалість: 5 кредитів ЕСТS / 180 години — 18 тижнів, 10 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль — 

залік, екзамен 

Вибіркова частина циклу 

Дисципліна: Основи права. 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: розширити знання студентів про походження, типи, та форми держави, історію 

формування української державності; поглибити знання з основ конституційного ладу 

України. 

Завдання: ознайомити з основними галузями права, даючи їх коротку характеристику; 

формувати навички правомірної поведінки в найтиповіших життєвих ситуаціях; виховувати 

переконаність в необхідності суворого дотримання законів, непримиренність до 

протиправної поведінки; виробляти уміння аналізувати суспільно-політичні події в Україні 

та світі, спираючись на знання з теорії й історії держави та права, користуватися 

вітчизняними нормативними та міжнародно-правовими актами, різноманітними джерелами 
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права, юридичною літературою; формування вміння застосовувати набуті правові знання у 

майбутній роботі з учнівською молоддю. 

Зміст дисципліни. Навчальний курс містить стислий послідовний виклад першооснов 

всіх головних юридичних дисциплін і включає лише ту інформацію, яка є конче необхідною 

для студентів. Цим обумовлюється структура навчального курсу, яка повністю узгоджується 

із традиційною для юристів послідовністю галузей права. 

Викладацький склад: Саранча Г.В., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

історії України 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль — 

залік 

 

Дисципліна: Релігієзнавство. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: формування цілісного світоглядного уявлення про релігійні процеси в 

минулому та сучасний період у світі й Україні, їх роль у суспільному розвитку. 

Завдання: ознайомлення зі змістом теологічного і наукових підходів до вивчення 

релігії; з’ясування сутності релігії та тенденції розвитку релігійних процесів в умовах 

секуляризації, глобалізації, світоглядного релятивізму і практичного атеїзму; поглиблення 

знання з історії розвитку світових релігій, їх впливу на суспільно-політичні процеси, зокрема 

в Україні; формування релігієзнавчого мінімуму правових знань про конституційні 

принципи свободи совісті, законодавчі акти, які служать основою державно-церковних і 

міжконфесійних відносин, визначають принципи функціонування церков і релігійних 

організацій 

Зміст дисципліни. Об’єкт, предмет, сутність, особливості, тенденції, функціональність 

релігії в контексті релігійних процесів у світі й Україні. Класифікація релігій за рівнями їх 

історичного розвитку та етнічною ознакою. Історичні умови зародження та розвитку 

світових релігій, їх зміст, основні течії та тенденції розвитку в сучасних умовах. Особливості 

поширення християнства в Україні та його інституалізаційні вияви. Основні положення 

Конституції України, українські законодавства про свободу совісті та релігійні організації, 

права та обов’язки громадян у сфері релігії, віросповідання та світоглядної орієнтації. 

Викладацький склад: Кліш А.Б., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

стародавньої і середньовічної історії. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль — 

залік 

 

Дисципліна: Економіка. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: формування системи знань про економічні відносини у суспільстві, проблеми 

ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування основних складових 

економічної системи, розвиток у студентів економічного мислення, а також підготовка до 

подальшого вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого використання 

економічних знань у майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами 

методологією пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, 

рушійних сил розвитку суспільного виробництва для найбільш повного задоволення їхніх 

матеріальних і соціально-економічних потреб. 

Завдання: сформувати вміння: аналізувати конкретні економічні проблеми; давати 

оцінку економічним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших економічних явищ. 

Викладацький склад: Тустанівський Б.О., кандидат економічних наук, викладач 

кафедри філософії та економічної теорії. 
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Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль — 

залік 

 

Дисципліна: Логіка. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: формування усвідомленого рівня оперування правилами і прийомами логічного 

мислення, дає знання про логічні характеристики основних форм мислення — поняття, 

судження й умовиводу, правил та операцій над ними, розкриває сутність і значення основних 

законів (принципів) мислення, знайомить з основними прийомами аргументації. 

Завдання: оволодіти найбільш поширеними в практиці схемами і прийомами 

міркувань, активне використання в процесі мислення та спілкування їх основних методів — 

дедукції, індукції та аналогії, розвиває вміння розпізнавати та виявляти логічні помилки як у 

власних міркуваннях, так і у міркуваннях інших людей, сприяє вдосконаленню логічної 

культури, формуванню сучасного стилю мислення, що поєднує в собі точність і образність 

думки, вихованню дисципліни думки. 

Викладацький склад: Поперечна Г.А., кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії та економічної теорії. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль — 

залік 

 

Дисципліна: Етика і естетика. 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: ознайомлення з етикою (предмет — мораль) і естетикою (предмет — сфера 

почуттєвого); висвітлення основних віх їх розвитку. 

Завдання: формування вміння працювати з філософсько-етичними та художніми 

текстами, самостійно аналізувати і інтерпретувати їх зміст, аргументувати власну позицію 

щодо актуальних моральних проблем сьогодення і здобути навички критичного мислення та 

теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду.  

Зміст дисципліни. Сутність і обґрунтування моралі, її основних понять, етикету як 

форми культури. Система категорій естетики, природи мистецтва і художньої творчості. 

Специфіка розвитку некласичної естетики на основі художньо-естетичного досвіду ХХ – 

поч. ХХІ ст.   

Викладацький склад: Кондратюк Л.Р., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та економічної теорії 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль — 

залік 

 

Предмет: Соціологія. 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: формування знань про природу соціальної реальності на базі засвоєння 

основних категорій науки, теоретико — методологічних підходів аналізу суспільних явищ і 

процесів, особливостей механізму функціонування соціальних систем суспільства. 

Завдання: сформувати вміння конструювати зміст навчального матеріалу, 

використовувати методи дослідження соціальної дійсності для аналізу соціально — 

політичних і соціально — економічних процесів у суспільстві; працювати з 

першоджерелами; здійснювати інтерпретацію, пояснення і оцінку соціологічних вчень; 

сформувати власну світоглядну позицію, щодо явищ і процесів сьогодення; володіти 
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термінами в обсязі, який дає змогу оформити ідею. 

Викладацький склад: Грушко В.С., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

філософії та економічної теорії 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль — 

залік 

ЦИКЛ МАТЕМАТИЧНОЇ, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ  

(ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ) ПІДГОТОВКИ 

Нормативна частина 

 

Дисципліна: Вища математика. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: навчити студентів логічно мислити, оперувати абстрактними об’єктами, 

розуміти роль і місце математики в сучасному світі, ознайомити студентів із необхідним 

математичним апаратом, що допомагає аналізувати, моделювати та розв’язувати прикладні 

хімічні задачі із застосуванням, де це можливо, обчислювальної техніки.  

Завдання: засвоєння студентами основи математичного апарату, необхідного для 

дослідження прикладних математичних задач, зокрема побудови математичних моделей та їх 

аналізу з допомогою математичних методів; вироблення умінь самостійно вивчати 

літературу з математики та її прикладних проблем.    

Зміст дисципліни: Елементи лінійної алгебри. Елементи векторної алгебри. Елементи 

аналітичної геометрії. Вступ до математичного аналізу. Похідна функції однієї змінної. 

Диференціал функції однієї змінної. Функції багатьох змінних. Невизначений та визначений 

інтеграли. Звичайні диференціальні рівняння. Числові ряди. Визначення ймовірностей 

випадкових подій. Способи задання закону розподілу випадкової величини. Характеристики 

розподілу випадкової величини. 

Викладацький склад: Хохлова Л.Г., кандидат фізико-математичних наук, доцент. 

Тривалість: 5 кредитів ЕСТS / 180 годин — 12 тижнів, 15 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування, підсумкове 

тестування з кожного змістового модуля; підсумковий контроль — залік. 

 

Дисципліна: Фізика. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування базових знань по основним фізичним явищам і процесам для 

розв'язання різних задач у професійній діяльності; освоєння методів фізичних досліджень, 

засобів та методів розв'язання конкретних задач, напрацювання навичок самостійного 

вивчення науково-технічної літератури, дослідження фізико-технічних проблем і набуття 

вміння формулювання практичних задач з врахуванням їх фізичної суті; розвиток наукового 

світогляду, сучасного фізичного мислення і формування вмінь аналітичного мислення. 

Завдання: оволодіти навичками проведення фізичного експерименту для визначення 

фізичних констант та дослідження фізичних процесів; сформувати основні поняття з фізики 

для опису фізичних явищ і закономірностей та графічного представлення відповідних 

фізичних ситуацій у вигляді рисунків, графіків тощо; опису функціональних залежностей 

між фізичними величинами тощо.  

Зміст дисципліни: Система відліку. Механічний рух. Види рухів. Кінематика 

обертального руху. Основи динаміки матеріальної точки. Закони Ньютона. Сила, маса, 

густина. Імпульс. Основи динаміки твердого тіла. Обертальний рух. Момент інерції. Момент 

кількості руху. Основне рівняння динаміки обертального руху. Закон збереження моменту 

кількості руху. Робота, потужність, механічна енергія. Закон збереження механічної енергії. 

Закон Паскаля. Тиск рідини на дно і стінки посудини. Гідростатичний тиск. Закон Архімеда. 
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Умови плавання тіл. Рівняння нерозривності струмини. Сили внутрішнього тертя. Закон 

Ньютона для внутрішнього тертя. Рівняння Бернуллі. Формула Пуазейля. Формула Стокса. 

Механічні коливання і хвилі. Пружинний маятник. Математичний маятник. Фізичний 

маятник. Період та частота. Броунівський рух. Молекули і атоми. Маса і розмір молекул. 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії газів. Основне рівняння МКТ. Газові 

закони. Рівняння Клапейрона. Внутрішня енергія ІГ. Робота газу при ізопроцесах. Кількість 

теплоти. Теплоємність газу. Розподіл Максвелла. Розподіл Больцмана. Барометрична 

формула. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес. Рівняння Пуассона. Теплові 

двигуни. Цикл Карно. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Електричні заряди. 

Електричне поле. Напруженість та потенціал електричного поля. Провідник та діелектрик в 

електричному полі. Електроємність. Енергія електричного поля. Електричний струм. Закон 

Ома. ЕРС джерела струму. Закон Ома. Електричний струм у вакуумі, газі та електролітах. 

Закони Фарадея. Теплова дія струму. Напівпровідники. Власна і домішкова провідність, p-n 

перехід. Дія електричного струму на живий організм. Магнітне поле. Закон Ампера. Сила 

Лоренца. Рух заряджених частинок в магнітному полі. Магнітний потік. Явище 

електромагнітної індукції. Вихрове електричне поле. Самоіндукція. Енергія магнітного поля. 

Змінний струм. Електромагнітні коливання та хвилі. Взаємодія світла з речовиною. Закони 

відбивання та заломлення світла. Тонкі лінзи. Оптична сила лінз. Формула лінзи. Аберації. 

Око. Оптичний мікроскоп. Фотохімічні реакції. Інтерференція світлових хвиль. Оптична 

різниця ходу. Дифракція світла. Метод зон Френеля. Дифракція на одній щілині. 

Дифракційна решітка. Поляризація світла. Закон Малюса. Оптична анізотропія. Оптична 

активність речовин. Теплове випромінювання. Абсолютно чорне тіло. Зовнішній фотоефект. 

Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Спектральні 

закономірності в спектрі атома водню. Постулати Бора. Елементарна теорія атома водню. 

Дослід Резерфорда.  

Викладацький склад: Басістий П.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики 

та методики її викладання. 

Тривалість: 4 кредити ЕСТS / 144 годин ; 15 тижнів, 10 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль — 

екзамен 

 

Дисципліна: Загальна екологія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 2 семестр. 

Мета: вивчення особливостей будови та життєдіяльності організмів у зв’язку з 

середовищем їх існування, взаємовідносин організмів з середовищем їх існування та між 

собою, загальних закономірностей функціонування та регулювання стану екосистем, 

продукційно-енергетичних процесів в них, місце і роль людини як виду і суспільства у 

екосфері планети. 

Завдання: формування компетенцій про екологічні чинники і механізми їх дії на 

організми і їх угруповання; організацію співіснування та взаємовідносини організмів одного 

виду та різних видів; біосферу та її структурні одиниці екосистеми, їх біотичну структуру, 

генетичні типи, принципи класифікації; живу речовину та її роль в біосферних процесах; 

закономірності колообігів речовин, енергії та інформації; систему 

“людина↔суспільство↔біосфера↔космос”; основні види антропічного впливу на 

компоненти довкілля; основні глобальні, державні і регіональні екологічні проблеми та 

шляхи їх розв’язання; економічні, законодавчі та нормативно-правові принципи 

збалансованого природокористування; основи державної та регіональної екологічної 

політики. 

Зміст дисципліни: Екологія в системі сучасних знань про природу. Організмовий 

рівень організації природи. Організм у середовищі його існування. Адаптації і їх екологічна 

роль. Популяційний рівень організації природи. Біоценотичний рівень організації природи. 

Екосистемний рівень організації природи. Продукційно-енергетичні процеси у екосистемах. 
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Біосфера як глобальна екосистема Землі. Вчення про ноосферу. Природа і суспільство — 

історія і механізми взаємодії. Екологічні кризи: причини, наслідки, шляхи подолання. 

Охорона природи та відновлювальне природокористування.  

Викладацький склад: Грубінко В.В., доктор біологічних наук, професор; Дробик Н.М., 

доктор біологічних наук, професор; Гуменюк Г.Б., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість:2 кредити ECTS / 72 години — 15 тижнів, 5 год. на тиждень. 

Оцінювання:модульний контроль — тестування, розв’язування задач (4); ІНДЗ — 

розв’язання проблемної екологічної ситуації (1); підсумковий контроль — екзамен 

(тестування).  

 

Дисципліна: Фізико-хімічні методи дослідження. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Мета: формування поняття про теоретичні основи сучасних інструментальних методів 

аналізу, їх використання для одержання та інтерпретації різноманітних результатів 

експериментальних досліджень в хімії. 

Завдання: ознайомлення з теоретичними основами, апаратурою, техніками та 

методиками практичної реалізації основних фізико-хімічних методів аналізу, формування 

навичок перетворення величин аналітичних сигналів у якісні та кількісні характеристики 

хімічних систем з метою ідентифікації хімічних сполук та визначення вмісту компонентів у 

сумішах, набуття вмінь використання фізико-хімічних методів дослідження для визначення 

складу і будови різноманітних індивідуальних неорганічних, органічних і елементорганічних 

сполук та проведення кількісного аналізу сумішей. 

Зміст дисципліни: Загальна характеристика та теоретичні основи електрохімічних 

методів аналізу. Кондуктометрія і потенціометрія. Вольтамперометрія. Амперометричне 

титрування. Електроліз і кулонометрія. Атомна емісійна та атомно-абсорбційна 

спектроскопія. Молекулярна абсорбційна спектроскопія (спектрофотометрія). 

Люмінесценція та люмінесцентний аналіз. Інші спектральні і оптичні методи аналізу. 

Спектроскопія магнітного резонансу. Мас-спектроскопія та кінетичні методи аналізу. Газова 

хроматографія. Рідинна хроматографія.  

Викладацький склад: Барановський В.С., кандидат хімічних наук, доцент. 

Тривалість: 4 кредити ECTS / 144 години — 18 тижнів, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (12); ІНДЗ  — 

розв’язування розрахункових задач (1); підсумковий контроль — екзамен (письмове та усне 

опитування). 

 

Дисципліна: Інформатика та інформаційні технології. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: підготовка до ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних 

технологій у майбутній професійній діяльності; формування інформаційної культури та 

інформатичних компетентностей. 

Завдання: формування знань та вмінь з теорії та практики використання інформаційних 

технологій у навчальному процесі та у майбутній професійній діяльності: оволодіння 

методичними знаннями та уміннями щодо організації навчально-виховного процесу з 

біології з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, організації та 

оцінювання інформації: вироблення у студентів вміння самостійно аналізувати, узагальнювати, 

систематизувати й критично оцінювати результати досліджень із застосуванням сучасних 

комп'ютерних технологій та використовувати комп’ютерні технології як інструмент для 

спілкування та дослідження. 

Зміст дисципліни: Комп’ютер як засіб реалізації сучасних інформаційних технологій у 

навчальному процесі школи та вузу. Інформаційна система та її складові. Програмні засоби в 

біологічних дослідженнях і практичній діяльності вчителя-предметника. Системне 
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програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення. Проблеми комп’ютерної 

вірусології. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Огляд сервісів 

Веб 2.0. Характеристика Інтернет-офісу. Опрацювання даних з допомогою Інтернет-офісу. 

Спільна робота з документами. Комп’ютерні засоби інтерактивного спілкування й обміну 

даними для організації та виконання колективної роботи профільного спрямування. 

Співробітництво при використанні GoogleDocs. Організація мережевих опитувань, 

можливості їх використання в практичній роботі хіміка при обробці результатів 

дослідження. Створення електронного календаря, пошукової системи, електронних 

записників. Розробка дослідницького проекту з профільного спрямування з використанням 

інноваційних інформаційних технологій.  

Викладацький склад: Шмигер Г. П., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 годин — 16 тижнів, 3,4 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, модульний контроль — 

тестування і творчі завдання; ІНДЗ — портфоліо (1); підсумковий контроль — залік 

(тестування і творчі завдання).  

 

Дисципліна: Будова речовини. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета : формування уявлень про загальні принципи будови і властивості речовин у 

різних агрегатних станах. 

Завдання: формування уявлень про атомно-молекулярний рівень структурної 

організації матерії, набуття знань про будову речовин у різних агрегатних станах: 

газоподібному, рідкому і кристалічному, створення навичок використання знань про будову 

речовини для пояснення її фізичних і хімічних властивостей. 

Зміст дисципліни: Будова атома. Періодичний закон і періодична система елементів. 

Основні характеристики хімічного зв’язку. Ковалентний хімічний зв’язок. Йонний зв’язок. 

Міжмолекулярні взаємодії. Агрегатні стани речовини. Газоподібний та рідкий стани. 

Характеристика кристалічного стану речовини. Мезофази. Рідкі кристали. Дисперсні 

системи.  

Викладацький склад: Барановський В.С., кандидат хімічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 18 тижнів, 4 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (8); ІНДЗ — 

розв’язування розрахункових задач та практичних завдань (1); підсумковий контроль — 

залік (письмове та усне опитування). 

 

Дисципліна: Біоорганічна хімія. 

Статус: нормативна.  

Рік, семестр: 4 рік, 7, 8 семестри. 

Мета: забезпечити знання про будову і хімічні властивості біоорганічних речовин для 

практичного використання у створенні інноваційних хімічних технологій. 

Завдання: вивчити будову і принципи функціонування біоорганічних молекул 

(вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, протеїнів, вітамінів), механізми ензиматичного 

каталізу, загальні закономірності перетворень речовин та енергії в організмі, їх інтеграції, 

регуляції та інформаційного забезпечення, розглянути їх переваги над аналогами у неживій 

природі та перспективи їх практичного використання.  

Зміст дисципліни: Загальні принципи хімічної будови і перетворень біоорганічних 

речовин. Знання про склад, структуру та біохімічні властивості біоорганічних молекул. 

Методи дослідження і використання у хімічних технологіях знань про хімічні механізми їх 

перетворень. Механізми реалізації біологічних функцій (вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових 

кислот, протеїнів та їх надмолекулярних комплексів). Основи ензимного каталізу, механізми 

функціонування вітамінів як коензимів та регуляторів біохімічних перетворень. Загальні 

уявлення про обмін речовин та енергії у організмі. Основні поняття про принципи матричних 



 67 

синтезів (ДНК, РНК, протеїнів). 

Викладацький склад: Столяр О.Б. — доктор біологічних наук, професор кафедри хімії 

та методики її навчання. 

Тривалість: 6 кредитів ECTS / 216 годин — 27 тижнів; 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, модульний контроль — 

тестування і творчі завдання (2), самостійна робота (1); ІНДЗ — презентація (1); підсумковий 

контроль — екзамен (тестування й усне опитування).  

 

Дисципліна: Високомолекулярні сполуки. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: сформувати у студентів знання про основні проблеми хімії та фізико-хімії 

полімерів, з’ясувати причини їх специфічних властивостей. 

Завдання: поглибити та закріпити знання про полімери, отримані при вивченні 

фундаментальних хімічних дисциплін (загальна, неорганічна, органічна, колоїдна хімії 

тощо); сформувати уявлення про номенклатуру та класифікацію високомолекулярних 

сполук; охарактеризувати основні методи отримання полімерів та матеріалів на їх основі; 

проаналізувати фізичні та хімічні властивості високомолекулярних сполук, визначити  якісно  

нові аспекти, що  виникають у  хімічних  реакціях  за  участю  полімерів; вивчити 

властивості розчинів високомолекулярних сполук; показати практичне значення, сучасні 

тенденції та нові напрями розвитку науки про полімери. 

Зміст дисципліни: Основні поняття хімії високомолекулярних сполук. Синтез 

полімерів. Властивості полімерів та їх застосування. 

Викладацький склад: Хоменчук В.О., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS/108 годин — 16 тижнів, 7 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, модульний контроль — тестування (3); 

ІНДЗ — навчальний проект (1); підсумковий контроль — залік.  

 

Дисципліна: Основи хімічної технології. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3, 4 рік, 2, 3, семестри. 

Мета: забезпечити фундаментальну хімічну підготовку студентів, а також 

підготувати їх до викладання хімії в середній загальноосвітній школі; озброїти відповідними 

знаннями та експериментальними вміннями.  

Завдання: опанування загальними закономірностями гідромеханічних, теплових і 

масообмінних процесів, основними типами одиничних процесів, хімізмом, механізмами і 

основними апаратами, хіміко-технологічними схемами переробки сировини та одержання 

найважливіших хімічних продуктів, формування відповідних умінь і навичок. 

Зміст дисциплін: Зміст і завдання хімічної технології. Найважливіші технологічні 

поняття та визначення. Закономірності та  методи хімічної технології. Сировина. Значення 

води у хімічній технології. Енергетика у хімічній промисловості. Процеси та апарати 

хімічної технології. Виробництво сульфатної кислоти. Технологія зв'язаного азоту. Синтез 

аміаку. Виробництво нітратної кислоти. Виробництво фосфору та фосфатних кислот. 

Технологія солей та добрив. Переробка нафти та нафтопродуктів. Технологія органічних 

сполук. Виробництво полімерів. 

Викладацький склад: Гладюк М.М., кандидат педагогічних наук, доцент. 

Тривалість: 9 кредитів ECTS / 324 години — 50 тижнів, 6,5 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, захист звітів виконаних 

лабораторних робіт(18); модульний контроль — тестування, усні та письмові завдання (2); 

ІНДЗ — реферат (1); підсумковий контроль — екзамен (тестування і усне опитування).  
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Вибіркові дисципліни 

 

Дисципліна: Неорганічний та органічний синтез. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3,4 рік, 6,7 семестри. 

Мета: узагальнення знань і вмінь студентів з метою практичної реалізації хімічних 

процесів та розробки методик одержання неорганічних  і органічних сполук. 

Завдання: формування у студентів обґрунтованих знань про основні методики, операції 

і прийоми хімічного синтезу; створення навичок використання загальних методів синтезу 

для одержання конкретних хімічних речовин; формування умінь та здобуття досвіду 

практичного використання методів неорганічного і органічного синтезу. 

Зміст дисципліни: Загальна характеристика та теоретичні основи електрохімічних 

методів аналізу. Кондуктометрія і потенціометрія. Вольтамперометрія. Амперометричне 

титрування. Електроліз і кулонометрія. Атомна емісійна та атомно-абсорбційна 

спектроскопія. Молекулярна абсорбційна спектроскопія (спектрофотометрія). 

Люмінесценція та люмінесцентний аналіз. Інші спектральні і оптичні методи аналізу. 

Спектроскопія магнітного резонансу. Мас-спектроскопія та кінетичні методи аналізу. Газова 

хроматографія. Рідинна хроматографія. 

Викладацький склад: Барановський В.С., кандидат хімічних наук, доцент. 

Тривалість: 6 кредитів ECTS / 216 годин — 38 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (12); ІНДЗ  — пошук 

методів синтезу конкретних хімічних сполук (1); підсумковий контроль — залік, екзамен 

(письмове та усне опитування). 

 

Дисципліна: Хімія комплексних сполук. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: поглибити  та розширити знання студентів з координаційної хімії. 

Завдання: розширити уявлення про номенклатуру та класифікацію комплексних 

сполук; сформувати уявлення про характер хімічного зв'язку та геометричну форму молекул 

координаційних сполук; охарактеризувати основні типи ізомерії комплексних частинок; 

проаналізувати основні методи отримання комплексних сполук та їх реакційну здатність; 

ознайомити з основними фізико-хімічними методами дослідження будови і властивостей 

координаційних сполук; показати практичне значення координаційних сполук в різних 

областях людського життя, сучасні тенденції та нові напрями розвитку науки про комплекси. 

Зміст дисциплін: Основні поняття хімії комплексних сполук. Добування та 

властивості координаційних сполук. Методи дослідження комплексних сполук та прикладні 

аспекти координаційної хімії. 

Викладацький склад: Хоменчук В.О., кандидат біологічних наук, доцент; 

Барановський В.С., кандидат хімічних наук, доцент. 

Тривалість: 2,5 кредити ECTS / 90 години –13 тижнів, 7 год. на тиждень. 

Оцінювання: Усне та письмове опитування, модульний контроль — тестування (3); 

підсумковий контроль — залік (тестування).  

 

Дисципліна: Математичні методи у хімії. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: вивчення теоретичних основ математико-статистичної обробки даних та 

формування умінь використовувати статистичні та хемометричні засоби для обробки даних 

хімічного експерименту. 

Завдання: оволодіти основними методами математичної статистичної обробки  даних; 

сформувати поняття про методи планування експериментальних досліджень і обробки 

отриманих даних; навчити вибрати метод статистичного аналізу адекватний розв'язуваній 



 69 

хімічній задачі; освоїти елементарні методи обробки результатів і коректно їх 

використовувати; сприяти оволодінню основами роботи з прикладними статистичними 

пакетами програм обробки і представлення даних для ЕОМ; 

Зміст дисципліни: Вступ до математичної статистики. Статистична обробка даних 

хімічного експерименту. Статистичні розподіли випадкових величин. Види вимірювань та 

типи помилок в хімії. Перевірка статистичних гіпотез. Кореляційний та регресійний аналіз. 

Використання прикладних комп’ютерних програм для представлення і аналізу результатів 

хімічного експерименту 

Викладацький склад: Хоменчук В.О., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 години — 9 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: Усне та письмове опитування, модульний контроль — тестування (2); 

підсумковий контроль — залік (тестування).  

 

Дисципліна: Хімія навколишнього середовища. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: вивчення процесів міграції та трансформації хімічних сполук природного та 

антропогенного походження в гідросфері, атмосфері та літосфері. 

Завдання: сформувати в студентів уявлення про взаємопов'язаність природних 

фізичних, хімічних і біологічних процесів у різних земних оболонках і характер впливу на 

них людської діяльності; проаналізувати хімічні процеси, що проходять в атмосфері, 

гідросфері та літосфері; вивчити процеси міграції і трансформації хімічних сполук 

природного та антропогенного походження; розглянути проблеми, що виникають у процесі 

антропогенного впливу на навколишнє середовище, пов'язаних із забрудненням 

атмосферного повітря, ґрунтів, поверхневих і підземних вод; сформувати навички науково-

обґрунтованої оцінки якості навколишнього середовища та його зміни під впливом 

техногенної діяльності людини;сформувати  уміння аналізувати статистичну інформацію 

щодо екологічної ситуації в окремих регіонах  та прогнозувати екологічні наслідки 

антропогенної діяльності. 

Зміст дисципліни: Хімія гідросфери. Фізико-хімічні процеси в атмосфері. Хімія 

ґрунтів. Оцінка стану навколишнього середовища. 

Викладацький склад: Хоменчук В.О., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS  /  72 години — 15 тижнів, 5 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, поточне тестування, модульний контроль 

— тестування (4); підсумковий контроль — залік (тестування). 

 

Дисципліна: Технічні засоби навчання. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: прищеплення студентам практичних навичок застосовувати технічні засоби 

навчання. 

Завдання: вивчення особливостей використання сучасних інформаційних технічних 

засобів навчання в освітньому процесі; визначення способу виготовлення  та алгоритму 

застосування носіїв інформації, використовуючи сучасні інформаційні технічні засоби 

навчання. 

Зміст дисципліни: психолого-педагогічні основи використання інформаційних 

технічних засобів навчання (ТЗН) в навчальному процесі; екранно-проекцiйнi, відеотехнічні 

засоби навчання; комп’ютер та спеціальні засоби в навчально-виховному процесі. Основні 

види, загальна будова, принцип дії, функціональні та дидактичні можливості сучасних ТЗН; 

психолого-педагогічні особливості сприйняття і засвоєння інформації, використовуючи ТЗН. 

Системи пошуку, алгоритм виготовлення і методика застосування носіїв інформації. 

Експлуатація та догляд за сучасними ТЗН, вибір та виготовлення дидактичного матеріалу та 

розробка методики застосування. 
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Викладацький склад: Рак В.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

комп’ютерних технологій  

Тривалість: 1,5 кредити ECTS  /  54 години — 6 тижнів, 9 год. на тиждень. 

Оцінювання:  підсумковий контроль — залік 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ) 

ПІДГОТОВКИ 

Професійна психолого-педагогічна підготовка 

Нормативні дисципліни 

 

Дисципліна: Вступ до педагогічної професії. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: пізнання студентами наукових основ педагогічної діяльності і спілкування, 

професійного самовиховання і саморозвитку; сприяння продуктивній адаптації 

першокурсників до особливостей навчання у вищій школі; оволодіння технологією 

самоосвітньої діяльності; формування першооснов професійної культури і компетентності 

майбутніх педагогів.  

Завдання: розкрити соціальну значимість педагогічної професії, перспектив і шляхів 

оволодіння учительською діяльністю. 

Зміст дисципліни: Особливості, зміст професійної діяльності і спілкування, вимоги до 

особистості вчителя; формування культури навчальної праці майбутніх педагогів; структура 

і організація навчально-виховного процесу у вищому педагогічному навчальному закладі; 

формування у студентів професійно-педагогічної спрямованості, професійно-ціннісних 

орієнтацій, педагогічного мислення, потреби у систематичному самовихованні і 

самовдосконаленні, дієвих установок на пошук і вдосконалення індивідуального стилю 

діяльності і спілкування як необхідних умов професійного росту. 

Викладацький склад: Удич З.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

педагогіки 

Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин — 4 тижнів, 8,5 год. на тиждень 

Оцінювання: поточний контроль  — усне опитування, модульний контроль  — 

тестування і творчі завдання (2), ІНДЗ  — презентація (1); підсумковий контроль  — залік.  

 

Дисципліна: Педагогіка. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: засвоєння основних положень і проблематики сучасної педагогіки; формування 

досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, умінь моделювати 

навчально-виховний процес; формування педагогічного мислення, професійної 

компетентності і майстерності.  

Завдання: оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки, системою 

педагогічних знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій виховання 

особистості, застосовувати методи педагогічного дослідження, конструювати цілі, зміст, 

методи, засоби і форми навчально-виховного процесу, регулювати навчально-виховну 

взаємодію із суб’єктами педагогічного процесу, аналізувати та оцінювати процес і результат 

навчання і виховання, використовувати продуктивні педагогічні технології; сформувати 

гуманістичну спрямованість, творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності.  

Викладацький склад: Удич З.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

педагогіки 

Тривалість: 3 кредит ECTS / 108 годин — 15 тижнів, 7 год. на тиждень 

Оцінювання: поточний контроль  — усне опитування, модульний контроль  — 

тестування і творчі завдання, ІНДЗ  — презентація (1); підсумковий контроль — екзамен. 
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Дисципліна: Загальна психологія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: ознайомлення з актуальними проблемами сучасної психології та основними 

положеннями загальної психології як базової галузі психологічної науки. 

Завдання: засвоєння знань про закономірності психічного розвитку, психічні процеси, 

властивості і стани; формувати навички експериментального дослідження окремих 

психічних функцій; виховати переконання в необхідності психологічних знань і застосуванні 

їх в практиці професійної діяльності; формувати вміння здійснювати психологічний аналіз 

педагогічних ситуацій, давати їм належну інтерпретацію і робити висновки та узагальнення; 

формувати вміння застосовувати психологічні знання в роботі з учнівською молоддю та їх 

батьками. 

Зміст дисципліни: Предмет психології. Будова, завдання і методи сучасної психології. 

Розвиток психіки в еволюції тварин і становленні людини. Діяльність. Спілкування. 

Психологія міжособистісних взаємин. Особистість. Увага. Відчуття і сприймання. Пам’ять. 

Мислення і уява. Емоції і почуття. Воля. Темперамент і характер. Здібності. 

Викладацький склад: Мешко О.І., кандидат психологічних наук, доцент. 

Тривалість:3,0 кредити ECTS / 108 годин — 18 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — складання психологічного автопортрету та психологічної 

програми саморозвитку особистості; підсумковий контроль — екзамен (тестування).  

 

Дисципліна: Вікова і педагогічна психологія.  

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: ознайомлення студентів з науковими положеннями психологічної науки про 

психічний розвиток і формування особистості підростаючої людини на різних етапах її 

дитинства та в умовах цілеспрямованого організованого навчання і виховання. 

Завдання: розвивати знання студентів про психологічні закономірності, рушійні сили, 

умови, механізми та особливості психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі; 

формувати умінь аналізувати механізми і закономірності навчального і виховного впливу на 

інтелектуальний і особистісний розвиток школярів; розкрити психологічні основи діяльності 

вчителя і показати його вплив на формування особистості учня. 

Зміст дисципліни: Предмет, завдання і методи вікової та педагогічної психології. 

Закономірності і динаміка психічного розвитку і формування особистості. Психічний 

розвиток дитини до вступу в школу. Психічний розвиток і формування особистості 

молодшого школяра. Психологічні особливості розвитку і формування особистості в 

підлітковому віці. Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці. 

Психологія виховання як цілеспрямованого процесу формування особистості. Психологія 

учіння і навчання. Психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя. 

Викладацький склад: Мешко О.І., кандидат психологічних наук, доцент. 

Тривалість:2,0 кредити ECTS / 72 години — 12 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та 

його представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік 

(тестування).  

 

Дисципліна: Методика навчання хімії. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3, 4 рік, 5, 6, 7 семестри. 

Мета: формування готовності майбутніх вчителів до викладання хімічних дисциплін в 

середній загальноосвітній школі. 

Завдання: формування готовності й бажання до педагогічної діяльності та пізнавальної 
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взаємодії з учнями у процесі навчання хімічних дисциплін; оволодіння знаннями змісту та 

закономірностей навчально-виховного процесу з хімічних дисциплін в середній 

загальноосвітній школі; формування професійно-методичних умінь; опанування методикою 

організації навчально-виховного процесу з хімічних дисциплін та навичками рефлексії 

власної педагогічної діяльності; розвиток педагогічної свідомості та професійно значимих 

якостей особистості вчителя, його професійної культури, індивідуального стилю діяльності, 

потреби у професійному самовдосконаленні. 

Зміст дисципліни: педагогічні закономірності навчального процесу з хімії у середній 

школі; світоглядне спрямування вивчення хімії у середній школі; зміст хімічної компоненти 

фахової підготовки майбутніх вчителів хімії; форми і методи організації навчального 

процесу з вивчення хімічних дисциплін у середній школі; активні методи навчання; сучасні 

технології навчання хімії; самостійна робота з хімії; моніторинг якості навчальних досягнень 

учнів. 

Викладацький склад: Гладюк М.М., кандидат педагогічних наук, доцент. 

Тривалість: 7 кредитів ECTS / 252 години — 42 тижні, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, представлення презентацій (10); 

модульний контроль — тестування і творчі завдання (2); ІНДЗ — методична розробка (1); 

підсумковий контроль — залік, екзамен (тестування і усне опитування).  

 

Дисципліна: Методика розв’язування задач з хімії. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: формування уміння здійснювати розрахунки за формулами, хімічними 

рівняннями; трансформувати набуті уміння на розв'язування комбінованих задач. 

Завдання: активізувати знання студентів про кваліфікацію хімічних задач; освоїти 

найраціональніші способи розв'язування задач різних типів; опанувати методикою навчання 

учнів розв'язування розрахункових задач з хімії відповідно до шкільної програми; 

вдосконалити уміння працювати з методичною літературою. 

Зміст дисципліни: Система хімічних задач, їх місце в курсі методики навчання хімії. 

Класифікація задач. Роль і функції задач у навчанні учнів хімії. Способи розв'язування 

хімічних задач. Графічний метод розв'язування задач з хімії. Формування у студентів знань і 

умінь по навчанню учнів розв'язуванню задач. Методичні особливості навчанню учнів 

розв'язуванню задач. Методика використання задач на уроках хімії. Формування у студентів 

знань і умінь по навчанню учнів розв'язуванню задач. Використання міжпредметної 

інформації в процесі розв'язування задач. Методика навчання учнів розв'язуванню задач, 

передбачених програмою середньої школи.  Методика навчання розв'язуванню задач 

підвищеної складності. Розвиток мислення студентів в процесі проведення аналізу і її 

розв'язку. Навчання розв'язуванню задач на обчислення маси компонентів в суміші. 

Формування умінь складати ускладнені задачі. 

Викладацький склад: Гладюк М.М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 16 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, перевірка робочих зошитів з 

розв’язаними задачами усіх вивчених типів (4); модульний контроль — тестування і творчі 

завдання (2); ІНДЗ — реферат (1); підсумковий контроль — залік (тестування і усне 

опитування).  

 

Дисципліна: Вікова фізіологія та шкільна гігієна. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: вивчення особливостей життєдіяльності організму на різних стадіях онтогенезу, 

функцій органів, систем органів і організму в цілому в процесі його росту і розвитку. 

Завдання: формування знань про вікові особливості анатомії органів, систем органів та 

дитячого організму як системи та про вікові особливості функціонування органів, систем 
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органів та дитячого організму як функціональної системи; дати розуміння принципів 

взаємодії організму дитини з навколишнім середовищем; формування компетенції щодо 

розробки гігієнічних нормативів і вимог, спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я, 

гармонійний розвиток і вдосконалення функціональних особливостей організму дітей і 

підлітків. 

Зміст дисципліни: Предмет і завдання вікової фізіології та шкільної гігієни. Загальні 

закономірності росту і розвитку дітей і підлітків. Фізіологія нервової системи, її вікові 

особливості. Вища нервова діяльність, її становлення в процесі розвитку. Вікові особливості 

крові та кровообігу. Вікові особливості органів дихання. Вікові особливості опорно-рухового 

апарату. Вікова фізіологія і гігієна аналізаторів. Поняття про обмін речовин та енергії. Вікові 

особливості органів травлення. Гігієнічні вимоги до умов навчальної діяльності. 

Викладацький склад: Чень І.Б., кандидат біологічних наук, викладач; Волошин О.С., 

кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS  /  72 години — 9 тижнів, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування(6); ІНДЗ — оцінка рівня фізичного 

розвитку учня (1); підсумковий контроль — залік (тестування).  

 

Дисципліна: Основи педагогічної майстерності. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: вироблення гуманістично спрямованої професійної позиції майбутнього 

вчителя, актуалізує потребу у професійному самопізнанні та самовихованні, розвиток уміння 

самостійного удосконалення культури і техніки професійного спілкування, розв’язування 

педагогічних задач та конфліктів, оволодіння педагогічною технікою. 

Завдання: сформувати готовність майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії, 

усвідомлення перспектив подальшого саморозвитку у професійній діяльності. 

Викладацький склад: Паламарчук Л.М., кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри педагогіки і методики початкової освіти 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів; 7 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та 

його представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.  

 

Дисципліна: Історія педагогіки. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр. 

Мета: формування вміння аналізувати педагогічну спадщину минулого, проводити 

аналогії між сучасним та минулим станом розвитку педагогіки, виявляти закономірності 

розвитку освіти та виховання у контексті історичної епохи, оволодіти методами 

ретроспективного аналізу історично-педагогічних явищ і фактів; прищепити вміння творчо 

використовувати скарби педагогічних систем і концепцій минулого у сучасних умовах; 

набути навичок через вирішення освітніх завдань виробляти своє власне бачення розв'язку 

важливих соціальних проблем, розширити професійний світогляд, збагатити духовну 

культуру майбутніх педагогів. 

Завдання: виявити закономірності розвитку виховання, школи і педагогічної думки у 

різні історичні періоди; формування в студентів системи знань про світовий історико-

педагогічний процес та про місце української педагогіки в ньому; розкриття кращих 

здобутків педагогічної мудрості українського й інших народів та вироблення уміння 

застосовувати їх у своїй майбутній професійній діяльності.  

Викладацький склад: Удич З.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

педагогіки 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів; 7 годин на тиждень. 
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Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та 

його представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.  

 

Дисципліна: Освітні технології. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр. 

Мета: вивчення освітніх технологій з метою ефективного застосування фахівцями 

технологічного підходу в професійній діяльності. Завдання курсу: показати та довести 

переваги навчально-виховного процесу школи з застосуванням освітніх технологій 

порівняно з традиційною організацією навчальних закладів; ознайомити студентів із 

основними навчальними, виховними, комунікативними та інформаційними технологіями, а 

також технологіями управління та організації успішної діяльності; сприяти засвоєнню та 

апробації сучасних освітніх технологій на основі принципів гуманістичної педагогічної 

взаємодії. 

Завдання: сформувати у студентів вміння вибирати особистісно-орієнтовані освітні 

(педагогічні) технології в навчально-виховному процесі школи; вивчати та впроваджувати у 

практичну діяльність інноваційні тенденції розвитку змісту освіти; стимулювати 

особистісний саморозвиток, професійне самовиховання та прагнення до успіху майбутнього 

вчителя. 

Викладацький склад: Лупак Н.М., кандидат філологічних наук, викладач кафедри 

педагогіки і методики початкової освіти 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 години — 16 тижнів; 7 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та 

його представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — екзамен.  

Професійна науково-предметна підготовка 

Нормативні дисципліни 

 

Дисципліна: Безпека життєдіяльності. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Мета: набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення 

професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних 

аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до 

несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів 

відповідальності за особисту та колективну безпеку.  

Завдання: сформувати загальнокультурні компетенції: культуру безпеки і ризик-

орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього 

середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності людини; знання 

сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло 

своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику 

виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до 

несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; вміння оцінити середовище 

перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг 

небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я 

та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних 

ситуацій; здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень. 

Викладацький склад: Варакута О.П., асистент кафедри здоров’я людини, фізичної 

реабілітації та безпеки життєдіяльності 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 години — 9 тижнів; 6 годин на тиждень. 
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Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ; підсумковий контроль — залік.  

 

Дисципліна: Загальна хімія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: підвищення знань студентів до рівня, достатнього для подолання проблем, що 

вивчають в подальшому інші хімічні дисципліни. 

Завдання: опанування понять щодо будови речовини та закономірностей, які 

зумовлюють перебіг хімічних процесів та керування ними. 

Зміст дисципліни: Будова атома і періодичний закон. Хімічний зв’язок. Елементи 

хімічної термодинаміки та основи термохімії. Основи кінетики хімічних реакцій. Хімічна 

рівновага. Розчини. Рівновага в реакціях, що відбуваються без зміни ступенів окиснення 

елементів. Рівновага в системах, де реакції відбуваються із зміною ступенів окиснення 

елементів. 

Викладацький склад: Ахметшин А.Г., кандидат хімічних наук, доцент. 

Тривалість: 6 кредитів ECTS / 216 годин. 

Оцінювання: усне опитування, задачі та завдання для лабораторних занять, письмові 

тестові контрольні зі змістових модулів, оцінка за самостійну роботу, оцінка за ІНДЗ, 

підсумковий контроль — екзамен. 

 

Дисципліна: Неорганічна хімія 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1,2 рік, 2,3 семестри 

Мета: надати студентам можливість вивчати властивості елементів та неорганічних 

речовин в об’ємі, достатньому для вільного опанування матеріалом з відповідних розділів 

шкільної хімії і для подолання проблем, зв’язаних з вивченням в подальшому інших хімічних 

дисциплін, необхідних для формування майбутнього вчителя хімії в сучасній школі. 

Завдання: опанування питань, зв’язаних з властивостями простих і складних речовин 

окремих елементів, способів їх добування, практичного та біологічного значення та 

використання. 

Зміст дисципліни: Гідроген і галогени. Халькогени. Нітроген. Фосфор і родина 

Арсену. Карбон. Силіцій і родина Германію. р-Елементи ІІІ групи. Загальні властивості 

металів. Алюміній. Лужні та лужно-земельні метали. Берилій, Магній та їх сполуки. d-

Елементи IV-VIII груп. Елементи тріад. Метали підгрупи купруму та їх сполуки. Метали 

підгрупи цинку та їх сполуки. Хімія та екологія. 

Викладацький склад: Ахметшин А.Г., кандидат хімічних наук, доцент. 

Тривалість: 10 кредитів ECTS / 360 годин. 

Оцінювання: поточне опитування, самостійні роботи, контрольні роботи із змістових 

модулів, індивідуальні завдання, підсумковий контроль — залік, екзамен. 

 

Дисципліна: Органічна хімія. 

Статус: нормативна.  

Рік, семестр: 3, 4 рік, 5, 6, 7 семестр. 

Мета: засвоєння сучасних теоретичних основ органічної хімії та пов’язаних з ними 

властивостей усіх класів органічних сполук. 

Завдання: висвітлити найважливіші теоретичні положення органічної хімії, 

сформувати у студентів знання про основні класи органічних речовин, їх номенклатуру, 

ізомерію, фізичні та хімічні властивості, методи добування у промислових та лабораторних 

умовах, ознайомити з основними напрямками застосування органічних речовин, сприяння 

розвитку у студентів навичок роботи в хімічній лабораторії. 

Зміст дисципліни: Вступ до органічної хімії. Використання УФ-, ІЧ-, ЯМР-

спектроскопії та інших фізичних методів для встановлення будови речовин. Насичені 
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вуглеводні (алкани). Галогенопохідні алканів. Насичені одноатомні та багатоатомні 

спирти. Етери. Тіоспирти. Тіоетери. Нітросполуки та аміни аліфатичного ряду. Аміноспирти. 

Етиленові вуглеводні (алкени). Дієнові вуглеводні (1,3-алкадієни). Ацетиленові вуглеводні 

(алкіни). Насичені альдегіди і кетони. Насичені одноосновні карбонові кислоти та їх похідні. 

Одноосновні ненасичені карбонові кислоти. Двоосновні насичені та ненасичені карбонові 

кислоти. Гідроксикислоти. Оптична ізомерія. Альдегідо- і кетокислоти. Таутомерія. 

Амінокислоти. Вуглеводи. Моносахариди. Дисахариди. Полісахариди. Елементорганічні 

сполуки. Аліциклічні вуглеводні. Терпени і терпеноїди. Ароматичні вуглеводні (арени). 

Галогено-, сульфо- і нітропохідні бензольного ряду. Феноли і ароматичні спирти. Альдегіди, 

кетони і карбонові кислоти бензольного ряду. Ароматичні аміни. Ароматичні діазо- та 

азосполуки. Багатоядерні ароматичні сполуки з неконденсованими бензольними ядрами. 

Ароматичні вуглеводні з конденсованими бензольними ядрами. П'ятичленні гетероциклічні 

сполуки з одним гетероатомом. Шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом. 

Гетероциклічні сполуки з двома гетероатомами.  

Викладацький склад: Грищук Б.Д., доктор хімічних наук, професор. 

Тривалість: 17 кредитів ECTS / 612 годин. 

Оцінювання: усне опитування, задачі та завдання для лабораторних занять, завдання 

для модульних робіт, ІНДЗ; підсумковий контроль — екзамен, залік, екзамен. 

 

Дисципліна: Фізична хімія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2, 3 рік, 4, 5 семестр. 

Мета: вивчення закономірностей перебігу хімічних процесів в різних умовах і 

супроводжуючих їх фізичних явищ. 

Завдання: формування у студентів знань про основні закони фізичної хімії; створення 

навичок використання основних законів фізичної хімії для пояснення явищ навколишнього 

світу; формування умінь та здобуття досвіду практичного використання основних законів 

фізичної хімії для керування хімічними процесами. 

Зміст дисципліни: Перший закон термодинаміки. Термохімія. Другий закон 

термодинаміки. Характеристичні функції та термодинамічні потенціали. Хімічна рівновага. 

Фазові рівноваги. Фазові перетворення в однокомпонентних системах. Діаграми стану 

двокомпонентних систем. Трикомпонентні системи. Розподіл речовини між двома рідкими 

фазами. Екстракція. Загальна характеристика розчинів. Властивості ідеальних розчинів. 

Реальні розчини. Термодинаміка рідких летких сумішей. Властивості розчинів електролітів. 

Електропровідність розчинів електролітів. Термодинаміка електрохімічних процесів. 

Електродні потенціали та електрорушійні сили. Нерівноважні електродні процеси. 

Формальна кінетика. Основи молекулярної кінетики. Каталіз. Поверхнева енергія. 

Поверхневий натяг. Когезія та адгезія. Змочування. Адсорбція. 

Викладацький склад: Барановський В.С., кандидат хімічних наук, доцент. 

Тривалість: 8 кредитів ECTS / 288 годин — 38 тижнів, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (28); ІНДЗ — 

розв’язування розрахункових задач (1); підсумковий контроль — екзамен (письмове та усне 

опитування). 

 

Дисципліна: Колоїдна хімія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: формування теоретичних основ і законів сучасної колоїдної хімії та фізико-хімії 

поверхневих явищ, та набуття навиків проведення експериментальних досліджень 

властивостей дисперсних систем та міжфазних поверхонь. 

Завдання: формування знань про структуру і властивості дисперсних систем, 

забезпечення необхідного рівня знань методів одержання дисперсних систем, їх 

класифікації, властивостей, способів забезпечення стабільності, набуття навичок визначення 
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основних показників дисперсних систем та вмінь використовувати досягнення сучасної 

колоїдної хімії у технологічних процесах. 

Зміст дисципліни: Загальна характеристика дисперсних систем, методи їх одержання 

та очистки. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем. Оптичні властивості 

дисперсних систем. Електричні властивості дисперсних систем. Стійкість і коагуляція 

ліофобних золів. Системи з газовим дисперсійним середовищем. Системи з рідким 

дисперсійним середовищем.  

Викладацький склад: Барановський В.С., кандидат хімічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 18 тижнів, 4 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (9); ІНДЗ — 

розв’язування розрахункових задач (1); підсумковий контроль — залік (письмове та усне 

опитування). 

 

Дисципліна: Аналітична хімія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 3,4 семестр. 

Мета: поглибити і розширити основні теоретичні хімічні поняття, практичні уміння і 

навички, одержані студентами в курсі загальної і неорганічної хімії. Сформувати теоретичні 

уявлення про хімічні та інструментальні методи аналізу хімічних сполук, речовин і 

матеріалів та навички практичного застосування цих методів.  

Завдання: закріпити знання з фундаментальних хімічних дисциплін, які  складають 

основу аналітичної хімії; ознайомити студентів з теоретичними основами хімічних, фізичних 

та фізико-хімічних методів аналізу; сформувати уявлення про взаємозалежність складу 

речовин, їх структури та властивостей; сформувати навички якісного аналізу катіонів та 

аніонів, самостiйного виконання найпростiших кількісних визначень; пiдготувати студентів 

до якісного та кількісного визначення хiмiчного складу окремих об'єктiв аналiзу; підготувати 

майбутнього вчителя до проведення занять, лабораторних і практичних робіт у класах з 

поглибленим вивченням хімії, до факультативних та інших позакласних занять з учнями. 

Зміст дисципліни: Закон дії мас — теоретична основа аналітичної хімії. Кислотно-

основні реакції і реакції комплексоутворення в аналітичній хімії. Окисно-відновні реакції і 

методи розділення та концентрування в аналізі. Характеристика методів кількісного аналізу. 

Гравіметрія. Методи нейтралізації і редоксметрія. Осадження і комплексоутворення в 

титриметрії. Фізико-хімічні методи. 

Викладацький склад: Хоменчук В.О., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 9 кредитів ECTS / 324 години — 40 тижнів, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування (14); ІНДЗ — навчальний проект (1); 

підсумковий контроль — екзамен.  

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ ВНЗ 

Дисципліна: Ботаніка. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 1,2 семестр.  

Мета: формування знань про будову рослин, їх морфологію, походження та 

класифікацію. 

Завдання: сприяти формуванню знань про анатомічну будову вегетативних і 

генеративних органів, дослідницьких вмінь про рослину як цілісний організм та його 

адаптацію до умов місцезростання. 

Зміст дисципліни: Будова рослинної клітини, тканинна організація рослинного 

організму, органи рослин, генеративна сфера рослин. 

Викладацький склад: Барна М.М., доктор біологічних наук, професор. 

Тривалість :6 кредитів ECTS /  216 години –13 тижнів, 8 год. на тиждень. 
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Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи, 

програмований контроль (13); модульний контроль — тестування і творчі завдання (4); ІНДЗ 

— колоквіум (1); підсумковий контроль — екзамен. 

 

Дисципліна: Зоологія. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 1,2 семестр. 

Мета: вивчити будови безхребетних та хребетних тварин, їх видового різноманіття, 

фізіологію, біологію, екологію і практичне значення. Всебічне вивчення тваринного світу — 

його різноманіття, будову та життєдіяльність тварин, їх розповсюдження, зв'язок із 

зовнішнім середовищем існування, закономірності індивідуального та історичного розвитку. 

Завдання: ознайомити з основними типами зовнішньої і внутрішньої будови 

безхребетних та хребетних тварин; розкрити основи систематики безхребетних та хребетних 

тварин; засвоїти основні закономірності біології і екології безхребетних та хребетних тварин; 

розкрити основні закономірності взаємовідносин між безхребетними і хребетними 

тваринами та абіотичними факторами навколишнього середовища у природних і штучних 

біоценозах; оволодіння системою знань з морфології, анатомії, систематики, екології та 

созології тварин, всебічне вивчення різноманіття тваринного світу, формування навиків та 

вмінь із зоології необхідних у підготовці вчителя і дослідника. 

Зміст дисципліни: Підцарство Найпростіші. Типи: Найпростіші, Апікомплексні, 

Інфузорії. Підцарство Багатоклітинні тварини. Типи: Губки, Кишковопорожнинні, Плоскі 

черви, Первиннопорожнинні, Кільчасті черви. Тип Членистоногі. Типи: Молюски і 

Голкошкірі. Індивідуальне науково-дослідне завдання. Морфоанатомія та систематика 

Личинковохордових, Безчерепних, Круглоротих і Риб. Морфоанатомія та систематика 

земноводних і плазунів. Загальна морфоанатомія та систематика птахів. Морфоанатомія та 

систематика Ссавців.  

Викладацький склад: Кваша В.І., доктор сільськогосподарських наук, професор; 

Подобівський С.С. — кандидат біологічних наук, доцент; Шевчик Л.О. — кандидат 

біологічних наук, доцент; Страшнюк Д.В. — кандидат біологічних наук, доцент; Голіней 

Г.М. — кандидат сільськогосподарських наук, викладач. 

Тривалість: 6 кредити ECTS / 216 годин, 18 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування; модульний контроль — 

тестування (8); ІНДЗ (2); підсумковий контроль — екзамен (2) (тести, усне опитування). 

 

Дисципліна: Анатомія людини. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: вивчити структурно-функціональні особливості організму людини, його органів 

та систем; розглянути організм, як єдине ціле, нерозривно пов’язане із зовнішнім 

середовищем, вивчити взаємодії форми і функції в філогенетичному та онтогенетичному 

аспектах; формування у студентів  сучасних знань про макро- та мікроструктурний рівень 

будови організму людини. 

Завдання:  вивчити будову тіла людини, його складових — систем, органів та тканин, 

на основі сучасних досягнень макро- та мікроанатомії, фізіології, біології; розглянути 

індивідуальні, статеві та вікові особливості організму; анатомо-топографічні 

взаємовідносини органів, їх рентген анатомію, показати варіанти мінливості органів; 

показати взаємозв’язок організму в цілому з мінливими умовами середовища, вплив праці та 

соціальних умов на розвиток і будову організму, значення праці як одного з вирішальних 

факторів антропогенезу. 

Зміст дисципліни: Вступ. Анатомія як наука. Етапи становлення. Анатомія скелета 

людини. З’єднання кісток скелета. М’язова система. Анатомія органів травної системи. 

Анатомія органів дихальної системи. Анатомія органів сечовидільної системи. Анатомія 

органів статевої системи. Судинна система. Анатомія органів внутрішньої секреції. Основні 
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принципи будови нервової системи. Анатомія спинного мозку. Анатомія головного мозку. 

Анатомія органів чуття. 

Викладацький склад: Герц А.І., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 18 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (13); ІНДЗ — 

колоквіум (1); підсумковий контроль — екзамен (тестування, усне та письмове опитування). 

 

Дисципліна: Генетика з основами селекції. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: формування знань законів і закономірностей спадковості та причин виникнення 

мінливості від впливом зовнішнього середовища на різних рівнях організації живих істот. 

Завдання: ознайомити студентів із основними методами генетичного аналізу, сприяти 

розумінню нероздільної участі спадкових факторів і довкілля у формуванні організму в 

онтогенезі, навчити розв’язувати генетичні задачі, сприяти формуванню планування 

генетичного експерименту та навичок обробки одержаних результатів генетичного аналізу. 

Зміст дисципліни: Матеріальні та молекулярні основи спадковості. Основні 

закономірності успадковування ознак і принципи спадковості. Мінливість, її причини та 

методи вивчення. Генетика людини та генетика популяцій. Основи селекції. 

Викладацький склад: Крижановська М.А., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 12 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування (6); тестування та розв’язування 

задач (9); модульний контроль — (3); ІНДЗ (1); підсумковий контроль — екзамен. 

 

Дисципліна: Фізіологія людини і тварин. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: вивчення фізіологічних особливостей процесів збудження, механізмів діяльності 

нервової, ендокринної, імунної систем, фізіологію вищої нервової діяльності і аналізаторів, 

серцево-судинної системи, дихання, травлення, обміну речовин і виділення, а також 

особливостей перебігу процесів життєдіяльності та їхню регуляцію як необхідну передумову 

адаптації організмів до зовнішнього середовища.  

Завдання: формування знань фізіологічних механізмів збудження; законів проведення 

імпульсів нервовими волокнами і нервово-м’язової передачі, знати і аналізувати 

закономірності роботи ЦНС, загальні принципи рефлекторної діяльності і властивості 

нервових центрів.   

Зміст дисципліни: Предмет фізіології, історія її розвитку, методи досліджень. 

Фізіологія крові і серцево-судинної системи. Фізіологія процесів дихання, травлення, обміну 

речовин. Фізіологія регуляторних процесів. Виконання і захист ІНДЗ.  

Викладацький склад:Волошин О.С., кандидат біологічних наук, доцент; Чень І.Б., 

кандидат біологічних наук, викладач. 

Тривалість: 3,0 кредити ECTS / 108 годин — 16 тижнів, 7 год. на тиждень. 

Оцінювання:поточний контроль — тестування, усне і письмове опитування (12); 

модульний контроль (3); ІНДЗ — творчий аналіз фахової літератури з обраної теми (1); 

підсумковий контроль — екзамен (комбінований: тестування і відкриті питання).  

 

Дисципліна: Біологічні основи сільського господарства. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Мета: ознайомити студентів із основними видами сільськогосподарських рослин і 

тварин, їх біологією та основами технології виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва.  
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Завдання: сформувати у студентів систему знань про основні види, різновидності, 

сорти і гібриди сільськогосподарських культур та породи тварин, їх діагностичні ознаки, 

особливості біології та найдоцільніші прийоми вирощування і розведення. 

Зміст дисципліни: Польові культури. Овочеві, плодові культури та тваринництво. 

Викладацький склад: Конончук О.Б., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 18 тижнів, 5,5 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи, тестування 

(18); підсумковий контроль — екзамен (тестування).  

 

Дисципліна: Цитологія. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: сформувати у студентів чітку систему знань про будову та функції клітини як 

елементарної живої системи для використання їх у сфері професійної діяльності. 

Завдання: сформувати у студентів комплекс наукових знань з основних питань 

цитології, особливостей і механізмів процесів, що відбуваються у клітині, і методів 

цитологічного аналізу, теоретичні відомості і методику дослідження на світловому та 

електронному мікроскопі; вивчити хімічну організацію клітини, ультрамікроскопічну будову 

плазмолеми та її утворів та міжклітинних контактів; засвоїти основні відомості про будову і 

функції органел цитоплазми та навчитись розрізняти їх під мікроскопом; вивчити будову 

інтерфазного ядра, будову хромосом, їх організацію та типи; вивчити різні форми поділу 

клітини, їх стадійність та механізми; з’ясувати суть явищ диференціації та інтеграції клітини. 

Зміст дисципліни: Вступ. Цитологія як наука. Етапи становлення та розвитку. Будова 

та функції плазмолеми. Цитоплазма як метаболічний робочий апарат клітини. Гіалоплазма. 

Цитоскелет. Органели загального і спеціального призначення. Включення. Ядро клітини: 

будова та функції. Хромосоми як основні функціональні ауторепродукуючі структури ядра. 

Життєвий шлях клітини. Клітинний цикл. Репродукція клітини: мітоз, мейоз, 

ендорепродукція, амітоз. Диференціація, регенерація і смерть клітин.  

Викладацький склад: Дробик Н.М., доктор біологічних наук, професор; Чень І.Б, 

кандидат біологічних наук, викладач. 

Тривалість:1,5 кредити ECTS / 54 години — 9 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування (3), усне (1), термінологічний диктант 

(1) та письмове опитування (1); ІНДЗ — вирішення навчально-проблемного завдання та його 

мультимедійна презентація (1); підсумковий контроль — залік (тестування).  

 

Дисципліна: Гістологія з основами ембріології. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: вивчення закономірностей ембріонального розвитку людини, особливостей 

ембріонального розвитку тканин (гістогенез) і органів (органогенез); причини виникнення 

вад розвитку та можливості їх попередження; основні принципи організації різних тканин, їх 

взаємодію; тонку будову тіла людини, структурні елементи його тканин і органів, 

можливості фізіологічної і репаративної регенерації; напрями наукових досліджень у 

сучасній гістології та ембріології. 

Завдання:формування знань про закономірності основних етапів ембріогенезу, 

визначення етапів розвитку хордових і хребетних. Знати особливості ембріонального 

розвитку людини, встановлення основних закономірностей структурно-функціональної 

організації тканин; вміти аналізувати роль загальних тканин у будові різних органів, 

оцінювати можливості фізіологічної і репаративної регенерації загальних тканин. 

Знати специфічні відмінності у структурно-функціональній організації спеціальних 

тканин, їх роль у функціонуванні організму і діапазон регенераторних можливостей. 

Зміст дисципліни: Основи порівняльної ембріології. Ембріональний розвиток людини. 

Загальні тканини. Спеціальні тканини. Виконання і захист ІНДЗ. 
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Викладацький склад: Волошин О.С., кандидат біологічних наук, доцент; Чень І.Б., 

кандидат біологічних наук, викладач. 

Тривалість: годин  1,5 кредити ECTS /  54 год.; 10 тижнів, 5 год. на тиждень. 

Оцінювання:поточний контроль — тестування, усне і письмове опитування (9); 

модульний контроль (2); ІНДЗ — творчий аналіз фахової літератури з обраної теми (1); 

підсумковий контроль — залік (тестування і відкриті питання).  

 

Дисципліна:Фізіологія рослин. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестри 

Мета: вивчення функцій та процесів життєдіяльності рослин у нерозривному зв’язку 

їх між собою та умовами середовища, а також їхнє становлення в процесі еволюції й 

індивідуального розвитку.  

Завдання: сформувати у студентів систему знань про молекулярні механізми основних 

фізіологічних функцій зеленої рослини — процесів енергообміну, асиміляції речовин, росту, 

розвитку, розмноження, виділення речовин, стійкості до несприятливих умов довкілля, 

хімічний та молекеулярний склад, структуру і функції рослинної клітини. 

Зміст дисципліни: Фізіологія рослинної клітини. Водний режим рослин. Фотосинтез і 

дихання рослин. Мінеральне живлення, ріст і розвиток рослин. Фізіологія стійкості рослин. 

Викладацький склад: Пида С.В., доктор сільськогосподарських наук, професор; 

Москалюк Н.В., кандидат педагогічних наук, викладач. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 18 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи, тестування 

(20); підсумковий контроль — екзамен (тестування і теоретичне питання проблемного 

змісту).  

 

Дисципліна: Мікробіологія з основами вірусології та імунології. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Мета: ознайомити студентів із морфологією, ультраструктурою та генетикою 

прокаріотної клітини, особливостями їх метаболізму, розмноження, поширення, участю у 

колообігу основних біогенних елементів у природі; морфологією, структурою, хімічним 

складом вірусів, їх культивуванням та репродукцією, найбільш поширеними вірусними 

хворобами рослин, тварин і людини.  

Завдання: сформувати у студентів систему знань про особливості будови прокаріотної 

клітини та вірусів, як неклітинної форми життя, їх діагностичні ознаки, особливості біології 

та значення у природі і житті людини  

Зміст дисципліни: Предмет, проблеми і завдання сучасної мікробіології. Морфологія і 

ультраструктура прокаріотів. Фізіологія мікроорганізмів. Генетика бактерій. Екологія 

мікроорганізмів. Мікроорганізми як компоненти екосистем. Вплив факторів середовища на 

мікроорганізми. Перетворення азотистих сполук в ґрунті з участю мікроорганізмів. 

Перетворення сполук вуглецю мікроорганізмами. Основи вірусології. Мікрофлора організму 

людини. 

Викладацький склад: Пида С.В., доктор сільськогосподарських наук, професор; 

Мацюк О.Б., кандидат біологічних наук, викладач. 

Тривалість: 1,5 кредитів ECTS / 54 години — 8 тижнів, 7 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи, тестування 

(14); ІНДЗ — латинські назви найбільш поширених мікроорганізмів та їх розпізнавання за 

мікрофотографіями тощо (1); підсумковий контроль — залік (тестування).  

 

Дисципліна: Підготовка учнівської молоді до сімейного життя. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 
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Мета: озброєння майбутніх учителів знаннями зі шлюбно-сімейної проблематики, 

методикою дошлюбної підготовки школярів, ознайомлення з передовим досвідом з 

підготовки до сімейного життя в школах України та за кордоном. 

Завдання::виявити і показати студентству психолог-педагогічні аспекти процесу 

підготовки учнівської молоді до сімейного життя; проаналізувати роль школи, батьків у 

дошлюбній соціалізації школярів та показати місце класного керівника та вчителя-

предметника у підготовці учнів до сімейного життя; — озброїти студентів системою 

компетентностей щодо психосексуального розвитку, між статевого спілкування, шлюбно-

сімейних стосунків; ознайомити майбутніх учителів з історією дошлюбної підготовки 

школярів в Україні, а також з досвідом формування майбутнього сім’янина в країнах 

Європи; показати освітні і виховні можливості базових шкільних навчальних курсіву 

дошлюбній підготовці школярів; ознайомити студентів з вимогами до особистості вчителя, 

що здійснює дошлюбне виховання школярів різного віку, а також принципами, яких мають 

дотримуватися вчителя в процесі підготовки учнівської молоді до сімейного життя, а саме 

принципи щирості, активності, толерантності, науковості, емоційності, послідовності, 

доступності, реалістичності, довір’я і т. п. 

Зміст дисципліни. Еволюція між статевих та шлюбно-сімейних відносин в історії 

людства. Морально-психологічні аспекти дошлюбної поведінки молоді. Проблеми молодої 

сім’ї. Основні аспекти змісту формування майбутнього сім’янина. Сексуальна соціалізація в 

структурі дошлюбної підготовки молоді. Підготовка учнівської молоді до усвідомленого 

батьківства. Методика реалізації змісту дошлюбної підготовки учнів. 

Викладацький склад: Кравець В.П., доктор педагогічних наук, професор 

Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 год. — 7 тижнів, 5 год. на тиждень 

Оцінювання: підсумковий контроль — залік. 

 

Дисципліна:  Валеологія. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: формування холістичного уявлення про здоров’я людини, вивчення складових 

здорового способу життя, шляхів і методів формування здорового способу життя. 

Завдання: навчити студентів орієнтуватися в критеріях здоров’я людини, оцінювати 

спосіб життя людини, діагностувати особливості порушення способу життя людини, освоїти 

шляхи профілактики розладів здоров’я людини шляхом зміни її способу життя. 

Зміст дисципліни: Поняття про здоров’я. Складові здорового способу життя. 

Антропометричні показники. Критерії оцінки здоров’я. Типи конституції. Принципи 

раціонального харчування. Розрахунок добових енерговитрат. Харчовий раціон. Види 

фізичних вправ. Оцінка стану серцево-судинної системи. Фізична працездатність людини. 

Планування сім'ї. Контрацепція. Профілактика абортів. Поняття про психічне здоров’я. 

Емоції і здоров’я. Акцентуації характеру. Типологія характерів і здоров'я. Види 

темпераментів і здоров'я. Основні потреби людини.  

Викладацький склад: Грушко В.С., кандидат медичних наук, доцент; Лопатка Г.Ф., 

кандидат біологічних наук, доцент; Храбра С.З., кандидат біологічних наук, викладач. 

Тривалість:  3 кредити ECTS /  108 годин — 18 тижнів, 7 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування, усне, та письмове опитування; ІНДЗ — 

складання індивідуального паспорту здоров’я; підсумковий контроль — екзамен 

(тестування).  

 

Дисципліна: Природозберігаючі технології. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: формування знань про основні типи промислових, енергетичних, транспортних 

та інших забруднень і їх небезпечності для екосистем, методи і способи очистки техногенних 

забруднень атмосфери та гідросфери, методи відновлення техногенних ландшафтів, 
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альтернативних технологій безвідходного виробництва, розвиток екологічно чистих 

виробництв. 

Завдання: формування у майбутнього фахівця навичок та вмінь щодо створення та 

реалізації природоохоронних проектів: пошук на ринку екологічного обладнання технологій, 

сучасних методів, технічних засобів, здатних задовольнити вимоги екоаудиту; 

 виконання еколого-економічного обґрунтування пропозицій щодо виготовлення або 

придбання пілотного устаткування, ліцензій; проведення технологічних досліджень на 

пілотному устаткуванні; розроблення вихідних даних для техніко-економічних обґрунтувань 

промислового проектування екологічної модернізації виробництва і розроблення відповідної 

галузевої програми; розроблення корпоративної програми екологічної модернізації 

виробництва для поширення досвіду підприємств-представників на інші підприємства. 

Зміст дисципліни: Основи концепції придозберігаючих технологій. Галузева 

техноекологія. Природозберігаючі технології захисту об’єктів навколишнього середовища. 

Напрямки екологізації виробництва та створення маловідходних технологічних процесів. 

Викладацький склад: Гуменюк Г.Б., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: модульний контроль — тестування (3); ІНДЗ — моделювання процесів 

створення екологізованої технології (1); підсумковий контроль –залік (тестування).  

 

Дисципліна: Геологія з основами геохімії. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: сформувати у майбутніх вчителів знання про внутрішню будову Землі, її 

речовинним складом, основними процесами внутрішньої і зовнішньої геодинаміки.  

Завдання: навчити студентів розуміти зв’язки, що існують в природі між геологічними 

процесами у неживій та живій природі, познайомити їх з методами і прийомами визначення 

мінералів і гірських порід. 

Зміст дисципліни: Будова земної кори. Процеси внутрішньої і зовнішньої 

геодинаміки. Способи утворення мінералів та гірських порід. Визначення мінералів і гірських 

порід за діагностичними ознаками. Відслонення гірських порід та викопних решток флори і 

фауни. 

Викладацький склад: Свинко Й.М., кандидат геолого-мінералогічних наук, професор. 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS /  54 години — 6 тижнів, 9 год. на тиждень. 

Оцінювання:  підсумковий контроль –залік. 

 

Дисципліна: Еволюційне вчення. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: формування у студентів основних положень і понять еволюційного процесу; 

розвинення основ еволюційного мислення; узагальнення знань комплексу біологічних 

дисциплін з точки зору еволюційного вчення; формування еволюційного світогляду. 

Завдання: формування вміння застосовувати набуті знання з основних біологічних 

дисциплін для з’ясування закономірностей еволюційного процесу, систематизувати і 

узагальнювати знання основних біологічних понять  

Зміст дисципліни: Формування еволюційних ідей у період античної філософії і 

відродження. Сучасне тлумачення еволюційної теорії на макрорівні. Світобачення еволюції 

органічного світу на макроеволюційному рівні. 

Викладацький склад: Кваша В.І., доктор сільськогосподарських наук, професор; 

Подобівський С. С., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 години, 8 тижнів, 4 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування; модульний контроль — 

тестування (5); ІНДЗ; підсумковий контроль — залік (усне опитування). 
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Дисципліна: Біофізика. 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: формування у студентів біофізичного мислення, уявлення та розуміння 

біофізичної сутності організації і функціонування біологічних об'єктів на всіх структурно-

функціональних рівнях організації живої матерії. 

Завдання: уміння узагальнювати та поєднувати отримані знання з біології, фізики, 

генетики, молекулярної біології, біохімії, тощо для розуміння біофізичних механізмів 

функціонування та взаємодії у біологічних системах. 

Зміст дисципліни: Біофізика як наука. Термодинаміка біологічних процесів. Основи 

молекулярної біофізики. Біофізика процесів транспорту через біологічні мембрани. Електричні 

параметри мембран та біоелектричні явища. Біофізика фотобіологічних процесів. Біофізичні 

принципи функціонування сенсорних систем. Біофізика скоротливих процесів.  

Викладацький склад: Боднар О.І., кандидат біологічних наук, викладач. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 годин — 17 тижнів, 4,5 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (6); ІНДЗ (1); 

підсумковий контроль — залік (тестування та усне опитування). 

 

Дисципліна: Основи охорони праці. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення ефективного 

управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науки і 

техніки та міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням вимог безпеки праці. 

Завдання: вивчення основ охорони праці для забезпечення гарантії збереження 

здоров’я і працездатності працівників, школярів, студентів, курсантів у виробничих умовах 

та під час навчання, ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у 

фахівців і посадових осіб за колективну та власну безпеку. 

Зміст дисципліни: основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні 

законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці, травматизм та професійні 

захворювання; дослідження нещасних випадків; пожежна безпека; електробезпека; 

державний нагляд за станом охорони праці. 

Викладацький склад: Гаврищак Г.Р., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

машинознавства та транспорту. 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 години — 9 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання:  підсумковий контроль — екзамен. 

 

Дисципліна: Латинська мова. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: здобуття загальнолінгвістичних знань на основі латинської мови та формування 

навиків самостійно ці знання здобувати і вміло користуватися ними на всіх етапах 

біологічної освіти; розуміння міжнародної наукової  термінології. 

Завдання: навчити читати латинські тексти, ознайомити студентів з основами 

граматичної будови латинської мови та способами словотворення біологічних та хімічних 

термінів. 

Зміст дисципліни: Граматична структура латинської мови, біологічна та хімічна 

номенклатура, вживання грецьких дублетів у біологічній термінології, крилаті вислови. 

Викладацький склад: Навольська Г.І., кандидат педагогічних наук, доцент. 

Тривалість: 1 кредит ECTS /  36 годин — 10 тижнів, 3,5 год. на тиждень. 
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Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи; модульний 

контроль — письмові роботи, тестування; ІНДЗ; підсумковий контроль — залік (тестовий 

контроль).  

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТІВ 

Дисципліна: Хімія гетероциклічних сполук. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: засвоєння номенклатури, основні методи одержання, взаємні перетворення та 

найважливіші напрямки застосування різних класів гетероциклічних сполук. 

Завдання: оволодіння студентами методами одержання, взаємних перетворень, 

ознайомлення з найважливішими напрямками застосування різних класів гетероциклічних 

сполук. 

Зміст дисципліни: Загальна характеристика гетероциклів. Класифікація. 

Номенклатура. Типи гетероциклiзацiй. Фуран. Пірол. Тіофен. 1,2-Азоли. 1,3-Азоли. Піридин 

та його похідні. 1,2-Диазини (піридазини). 1,3-Диазини (піримідини). 1,4-Диазини (піразини). 

Викладацький склад: Грищук Б.Д., доктор хімічних наук, професор.  

Тривалість: 2 кредит ECTS / 72 години. 

Оцінювання: усне опитування, задачі та завдання для лабораторних занять, завдання 

для модульних робіт, ІНДЗ; підсумковий контроль — залік. 

 

Дисципліна: Синтез біологічно активних речовин. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: вивчення теоретичних і прикладних основ хімії біологічно активних сполук та 

методів їх отримання. 

Завдання: сформувати основні теоретичні уявлення про хімію біологічно активних 

сполук, їх класифікацію, структуру, властивості та функції; оволодіти знаннями і навичками 

в області синтезу органічних сполук, що виявляють фізіологічну активність; ознайомити з 

методами кількісного і якісного аналізу синтезованих біологічно активних органічних 

речовин та методами встановлення їх структури; сформувати уявлення про зв'язок між 

структурою речовин та їх біологічною активністю з метою застосування отриманої 

інформації для створення лікарських засобів направленої дії; оволодіти методами 

комп'ютерного конструювання потенційно біологічно активних органічних сполук. 

Зміст дисципліни: Біологічно активні сполуки, їх класифікація, структура та функції. 

Особливості фізіологічної дії БАР. Речовини аліфатичного і аліциклічного ряду та їх 

добування. Синтез біологічно активних препаратів ароматичного ряду. Лікарські речовини 

гетероциклічного ряду. 

Викладацький склад: Грищук Б.Д., доктор хімічних наук, професор; Хоменчук В.О., 

кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість:1 кредит ECTS / 36години — 9тижнів, 4 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, модульний контроль — тестування (2); 

підсумковий контроль — залік (тестування).  

 

Дисципліна: Методи культивування in vitro. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: сформувати у студентів чітку систему знань про основні принципи та суть 

методів культивування in vitro мікроорганізмів, клітин, тканин і органів рослин та культур 

тваринних клітин. 

Завдання: вивчення основних принципів і прийомів, що застосовуються для 

культивування біологічного матеріалу in vitro; освоєння основних методів культивування in 

vitro мікроорганізмів, клітин, тканин і органів рослин і тварин.  
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Зміст дисципліни: Вступ. Принципи стерильної роботи і поведінки клітин у 

культурі. Історія культури клітин, тканин, органів. Методи культивування мікроорганізмів. 

Мікробіологічний синтез як складова та найважливіша частина сучасної біотехнології. 

Культура клітин, тканин та органів рослин. Мікроклональне розмноження. Культура 

ізольованих протопластів, калюсні, суспензійні культури та культура ізольованих органів. 

Мікроклональне розмноження. Регенерація рослин. Особливості культивування тваринних 

клітин in vitro. Отримання і нарощування стерильних культур тваринних клітин. Збереження 

та оцінка якості. Проточна цитометрія. Органна культура: отримання, нарощування та 

дослідження. Практичне використання методів культивування in vitro. Технологічні основи 

біотехнологічних виробництв. Принципова схема реалізації біотехнологічних процесів. 

Викладацький склад: Дробик Н.М., доктор біологічних наук, професор; Гуменюк Г.Б, 

кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість:1 кредит ECTS / 36 години — 9 тижнів, 4 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування (4), усне (2), письмове опитування (2); 

ІНДЗ — вирішення навчально-проблемного практичного завдання (1); підсумковий контроль 

— залік (тестування).  
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10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

ДО ФАХІВЦІВ  

10.1. Напрям підготовки 6.040102 Біологія
*
 

Опис результатів навчання (компетенції): 

Соціально-культурні:  

- розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства і природи для їх 

використання в професійній діяльності; 

- орієнтування у морально-етичних та загальнокультурних цінностях сучасного 

українського суспільства для визначення стратегічних напрямків професійної діяльності;  

- аналіз найважливіших досягнень національної, європейської та світової біологічної 

науки і освіти;  

- характеристика діяльності історичних осіб та взаємостосунків між суб’єктами 

суспільного життя з точки зору забезпечення фахово-культурної взаємодії в галузях біології 

та педагогіки; 

- розкриття багатоаспектної цінності біологічних систем та виявлення їхнього впливу 

на розвиток суспільства;  

- опанування моделі сучасної екологічної культури (біоетики) щодо вибору стратегії 

конструктивної природоперетворювальної та природозберігальної діяльності в різних 

соціально-економічних умовах; 

Загальнонаукові (фундаментальні): 

- виявлення суттєвих ознак найважливіших природних явищ, що лежать в основі 

біологічних процесів; 

- використання природничо-наукових та математичних знань про особливості 

природних об’єктів та явищ різної сутності та рівня складності для встановлення 

фундаментальних закономірностей природи; 

- засвоєння сутності загальних та спеціальних методів наукового пізнання для 

дослідження різних рівнів організації живих систем; 

Професійні: 

Предметні: 

- уміння характеризувати різноманітність представників усіх Царств живої природи, 

застосовувати принципи їх класифікації для обґрунтування сучасної системи живої природи 

як результату історичного розвитку органічного світу та пристосувань до різних умов 

існування; 

- уміння аналізувати і пояснювати біологічні факти, визначати зв’язки та взаємовплив 

фізичних, хімічних, геологічних, біологічних і екологічних явищ і процесів на основі 

досягнень сучасних природничих наук; 

- уміння розрізняти властивості елементів природних біосистем у їх взаємозв’язку, 

встановлювати ієрархічні взаємодії, структурно-функціональні співвідношення компонентів 

на всіх рівнях організації природи; 

- уміння моделювати структуру біологічних систем різних рівнів їх організації, 

визначати напрямки розвитку процесів, що відбуваються в них; 

- уміння здійснювати збір, обробку та інтерпретацію біологічної інформації для 

вирішення наукових і практичних завдань професійної діяльності. 

Психолого-педагогічні 

- уміння створювати розвивальне, здоров’язберігальне освітнє середовище для 

організації навчально-виховного процесу з біології та природознавства в середніх 

загальноосвітніх навчальних закладах; 

- уміння організовувати паритетну суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасників освітнього 

процесу; 

- уміння планувати, конструювати та організовувати власну педагогічну діяльність 

відповідно до дидактичних принципів та закономірностей навчання; 
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- уміння моделювати різноманітні форми навчальних і виховних занять на основі 

використання традиційних методів, засобів та інноваційних технологій навчання 

(особистісно-орієнтованих, інтерактивних, інформаційно-комунікаційних, проектно-

дослідницьких тощо); 

- уміння адаптовуватися до змінних умов професійного середовища шляхом 

самоосвітньої діяльності та рефлексії особистісних надбань. 

Призначення: 

бакалавр біології готується до здійснення навчально-виховної, методичної та організаційно-

управлінської діяльності в загальноосвітніх закладах (7-11-х класах) та до науково-

виробничої роботи в галузі біології, екології, охорони природи, медицини, сільського 

господарства, біотехнології та інших галузях виробництва біологічного профілю. 

10.2. Напрям підготовки 6.040101 Хімія
*
 

Бакалавр хімії повинен розуміти сучасну природничу-наукову картину світу, роль і місце 

хімічних знань для життя людини та поводження її в природі, мати професійні знання, навички 

та вміння, уміти застосовувати їх у своїй професійній діяльності.  

Бакалавр хімії повинен знати: 
 основні закони хімії та вміти їх застосовувати на практиці для пояснення та прогнозування 

будови та властивостей неорганічних та органічних речовин; 

 володіти сучасними уявленнями про будову атома та періодичний закон Д.І. Менделєєва; 

 знати основні види хімічного зв’язку, будову кристалічних ґраток речовин та їх зв’язок з 

фізичними властивостями речовин; окисно-відновні властивості речовин; природу розчинів та 

основні положення вчення про електролітичну дисоціацію речовин; поведінку речовин різних 

класів як електролітів; властивості основних класів неорганічних речовин; основні положення 

закону О.М. Бутлерова; будову та властивості основних класів органічних сполук; фізико-

хімічні властивості розчинів; основні аналітичні реакції речовин різних класів, різних груп 

катіонів та аніонів; форми і методи виховного впливу на учнів різних вікових груп та 

учнівських колективів; основні принципи виховання школярів і шляхів їх реалізації; зміст 

шкільного курсу хімії для 7-11 класів, діючої програми та шкільних підручників; основи 

психології управління; основи психології праці; основи соціального захисту особистості 

школяра; специфіку роботи вихователя, класного керівника.  

Бакалавр хімії повинен уміти: 
 виконувати демонстраційний та лабораторний експеримент, передбачений навчальною 

програмою з хімії для загальноосвітньої школи; розв’язувати задачі з хімії різних типів; 

називати речовини різних класі за їх хімічною формулою відповідно до вимог наукової 

номенклатури; 

 конструювати уроки різних типів відповідно до дидактичної мети; 

 виявляти небезпечні хімічні об'єкти та негативні явища і процеси щодо їх впливу на довкілля; 

 проводити педагогічні та хімічні дослідження з використанням різних методів; 

 аналізувати хімічні явища та процеси із застосуванням системного підходу; 

 використовувати набуті теоретичні знання та практичні вміння та навички у своїй 

професійній діяльності; 

 організувати, планувати, конструювати й здійснювати свою власну професійну діяльність 

відповідно до дидактичних принципів навчання; 

 відбирати та використовувати необхідний матеріал у навчальному процесі; 

 реалізовувати освітні, виховні та розвивальні завдання навчання школярів, використовуючи 

для цього оптимальні форми, методи, засоби навчання, сучасні освітні технології; 

 орієнтуватися в сучасному освітньому просторі, аналізувати передовий педагогічний досвід 

та впроваджувати його у своїй професійній діяльності; 

 визначати мету, завдання і конкретний зміст виховного впливу, виходячи із загальної мети 

національного виховання;  

 здійснювати діагностику рівня розвитку учнів шкільного віку за допомогою комплексу 

психолого-педагогічних методів;  

 сприяти цілеспрямованому розвитку індивідуально психологічних особливостей учнів;  
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 застосовувати різноманітні методи, форми, прийоми навчання і сучасні технічні засоби 

навчання хімії; планувати й творчо конструювати навчальний процес; 

 вирішувати завдання морального, екологічного, естетичного, гуманітарного виховання учнів  

 реалізовувати різноманітні види позакласної роботи з хімії. 

 

Призначення: 

бакалавр хімії готується до здійснення навчально-виховної, методичної та організаційно-

управлінської діяльності в загальноосвітніх закладах (7-11-х класах) та до науково-

виробничої роботи в галузі хімії, екології, охорони природи, медицини, сільського 

господарства, біотехнології та інших галузях виробництва хімічного профілю. 

Компетенції 
Система компетенцій фахівця-хіміка 

Культурні, соціальні, політичні Загальнонаукові 
 

Предметні, трудові, підприємницькі 
 

1. Аналізувати та оцінювати 
найважливіші досягнення національної, 
європейської та світової хімічної та 
екологічної науки і освіти, орієнтуватися 
у  цінностях і суспільних переконаннях 
сучасного українського суспільства 
щодо хімічних проблем та питань.  
2. Співвідносити розуміння хіміко-
біологічних явищ і процесів щодо 
політичних, економічних і суспільних 
процесів. 
3. Застосовувати засоби та технології 
обміну хімічними логічними знаннями. 
4. Володіти загальною та 
спеціальною термінологією рідною та 
широковживаними іноземними мовами, 
застосовувати навички мовлення та 
норми відповідної мовної культури, 
інтерактивно використовувати загальну 
та спеціальну хімічну інформацію. 
5. Знаходити, описувати та 
порівнювати прояви толерантної  
поведінки хімічної людини в плані 
застосування хімічних речовин, явищ та 
знань у різні історичні часи. 
6. Оцінювати діяльність історичних 
осіб та взаємостосунки між суб’єктами 
суспільного життя з точки зору 
забезпечення хіміко-культурної 
взаємодії.  
7. Визначати та характеризувати 
різні системи хімічного характеру, 
притаманних сучасному суспільству та 
їх вплив на розвиток суспільства та 
життя людей.  
8. Опановувати моделі сучасної 
культури та поведінки, що вимагають 
застосування хімічних знань, стратегії 
конструктивної природоперетворюючої 
та природозберігаючої  діяльності в 
умовах міждержавних, етно-політичних 
та інших відмінностей між народами,  
різноманітності світу і людської 
цивілізації. 
9. Застосовувати навички 
застосування хімічних знань і 
популяризувати та прищеплювати їх у 
професійній та громадській 
просвітницькій діяльності. 
10. Застосовувати в процесі навчання 
хімії методи виховання, орієнтовані на 
систему індивідуальних, національних і 
загальнолюдських цінностей, для  
розробки і реалізації стратегій і моделей 
поведінки  й кар’єри.  

1. Визначати суттєві 
ознаки  і тенденції 
розвитку найважливіших 
природних явищ і процесів, 
що лежать в основі 
хімічних, екологічних 
явищ і процесів, 
екологічної освіти і 
виховання. 

2. Порівнювати і 
співвідносити розуміння 
фізичних, хімічних, 
біологічних основ 
природних явищ і процесів 
щодо екологічних явищ і 
процесів. 

3. Порівнювати 
особливості розвитку 
природних  явищ і  
процесів різної сутності та 
рівня складності і 
встановлювати відмін-
ності (специфічність) 
хімічних явищ і процесів 
як комплексних (систем-
них) перетворень природ-
ного середовища.  

4. Визначати основні 
елементи та 
характеризувати і 
порівнювати сучасні 
моделі хіміко-екологічного 
стану природного 
середовища співвідносно з 
динамікою космічних, 
планетарних, біосферних 
та еволюційного процесів,  
науково-технічного та  
інформаційного розвитку 
суспільства, інтересами  
суспільних структур, 
соціальних  груп і особи.  

1. Причинна (детермінаційна) — передбачає уміння 
виокремлювати чинники, значимі для виникнення, розвитку та 
регуляції стану тих чи інших хімічних явищ,  процесів і систем. 
2. Хронологічна (динамічна) — передбачає уміння  
встановлювати та розуміти часові параметри протікання  хімічних 
явищ і процесів, виокремлювати їх ключові стадії (етапи) і 
характеризувати наслідки протікання. 
3. Просторова — передбачає уміння структурувати  хімічне 
середовище за особливостями будови, властивостей і функцій та  
орієнтуватися в наколишньому просторі. 

4. Логічна — уміння аналізувати,  пояснювати хімічні факти, 
визначати основні тенденції, зв’язки та взаємовплив екологічних, 
геологічних, фізичних, хімічних, біологічних тощо явищ і процесів в 
природі,  сучасній стадії його розвитку та прогнозувати (моделювати) їх 
динаміку у майбутньому. 

5. Інформаційна — передбачає уміння отримувати різними 
способами, включно шляхом дослідження, та працювати з джерелами 
природничої (хіко-біологічної) інформації для того, щоб 
характеризувати та порівнювати динаміку природних явищ і процесів  
на різних етапах їх розвитку.  
6. Порівняльно-аналітична — передбачає уміння аналізувати 
конкретно-функціональні характеристики і стан хімічних явищ, 
процесів і систем та порінювати їх параметричні і кодові 
характеристики на різних етапах формування і розвитку  та між собою. 

7. Систематизуюча — передбачає уміння розрізняти властивості 
елементів природних систем (хімічних систем) у їх взаємозв’язку, 
встановлювати ієрархічні взаємодії, структурно-функціональні 
співвідношення компонентів на всіх рівнях організації матерії. 

8. Моделююча — передбачає уміння моделювати структуру 
хімічних явищ, процесів на всіх рівнях їх організації, визначати 
напрямки та швидкість розвитку процесів, що відбуваються в них,  
наслідки видозмінення (включно порушення) їх структурно-
функціональної цілісності. 

9. Аксеологічна  — формулювати версії й оцінки динаміки 
хімічних процесів, характеризувати та порівнювати вплив природних та 
антропічних чинників, властивих тому чи  іншому періоду розвитку 
біосфери та в певний історичний час, на перебіг хімічних явищ і 
процесів.  

10.  Практично-діяльнісна — застосовувати сучасні методи 
(способи, засоби) моніторингу хімічних явищ і процесів, стану  
довкілля загалом, прогнозувати стандартні та ймовірнісні наслідки змін 
в природі і трансформації екосистем на всіх рівнях їх організації та 
довкілля загалом, виробляти рекомендації з запобігання та регуляції 
негативних хімічних і екологічних наслідків для природних об’єктів, 
особи та суспільства в цілому. 
11. Мовленнєва (репрезентаційна) — формулювати усні та 
письмові повідомлення щодо  виникнення, тлумачення та розвитку   
термінологічного апарату хімії на конкретних етапах їх становлення, 
представляти результати навчання та навчально-дослідницької 
діяльності науковою мовою, чітко, стисло, зрозуміло, доступно та 
результативно для успішного навчання професійної, навчальної 
(студентська, учнівська) та громадської аудиторії. 

12. Формуюча — визначати вплив хімічних знань на становлення 
наукового світогляду та загальну культуру особистості і суспільства.  

Професійні  компетенції 
1. Розуміння причин та механізмів виникнення, формування і розвитку та негайних і віддалених наслідків дії хімічних факторів різної 

природи на всіх рівнях організації живої матерії.  
2. Здатність вибрати оптимальний метод дослідження та створити модель реакції і адаптації хімічних систем (від молекули до біосфери) на 

дію факторів різної природи. 
3. Здатність створити програму досліджень та реалізувати її щодо функціональної  структури та динаміки хімічної системи (від молекули до 

біосфери). 
4. Розуміння суті хімічних явищ  при здійсненні та дослідженні системних перетворень в прлоцесі синтезу та вивчення речовин. 
5. Вміння застосовувати практичні критерії стійкості, лабільності, практичної значущості для аналізу процесів в хімічних системах ( від 

молекул до біосфери). 
6. Здатність приймати рішення для підвищення стійкості функціонування хімічних явищ та систем. 
7. Здатність усвідослювати  системність та різноваріантність  хімічних явищ та об’єктів, багатовекторність їх розвитку і суджень про них та 

приймати і аналізувати пропозиції щодо розвитку хіміко-біологічних систем. 
8. Здатність мати професійні незалежні знання та судження про глобальні, регіональні та індивідуальні хімічні та екологічні проблеми та 

шляхи їх вирішення. 
9. Вміння застосовувати  співвідносно до реальної ситуації міжнародне і національне законодавство в галузі хімії та екології, критично 

аналізувати його та пропонувати соціально-значимі зміни до нього. 
10. Вміння здійснювати дослідницьку, викладацьку та просвітницьку  діяльність в галузі хімії та екології. 
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11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

Абіогенез — утворення органічних речовин, розповсюджених у живій природі, поза 

живими організмами без участі ферментів. У широкому сенсі А.  — виникнення живого з 

неживого, тобто є вихідною гіпотезою сучасної теорії походження життя. У середині ХХ ст. 

експериментально було здійснено абіогенний синтез білковоподібних та інших органічних 

речовин в умовах, що відтворюють стан первинної Землі.  

Абсорбція газів — об’ємне поглинання газів та випаровувань рідиною (абсорбентом) з 

утворенням розчину. Застосовують А. для очищення та розділення газів, виділення парів з 

паро-газової суміші, що базується на різній розчинності газів та випаровувань у рідинах.  

Автотрофні організми (автотрофи)– організми, які синтезують усі необхідні для 

їхнього життя органічні речовини з неорганічних речовин повітря, води, грунту за 

допомогою енергії сонячного світла (фотосинтез) або енергії хімічних процесів (хемосинтез). 

До А. належать зелені рослини та деякі бактерії.  

Агрономія — наука про закони землеробства та наукові основи сільськогосподарського 

виробництва. 

Агрохімія — наука, що вивчає взаємозв’язки між рослиною, ґрунтом і добривами в 

процесі живлення сільськогосподарських культур. 

Агроекологія — розділ прикладної екології, що вивчає структуру та динаміку створених 

людиною агроекосистем, вплив чинників середовища на їх продуктивність, а також вивчає 

всі сучасні екологічні проблеми, пов'язані з агропромисловим виробництвом та шляхи 

екологізації всіх галузей сільського господарства. Завданням А. є використання 

біоценотичних закономірностей культурних фітоценозів для підвищення їх продуктивності 

та якості.  

Азотфіксація — перетворення атмосферного азоту (N2) у відновлену біологічно 

доступну форму (NH2) азотфіксувальними мікроорганізмами. 

Алкени — це ненасичені вуглеводні, що містять в молекулі один подвійний зв’язок. 

Загальна формула етиленових вуглеводнів СnH2n. 

Альдегіди — це органічні сполуки, що містять альдегідну групу НС=О 

Ароматичні вуглеводні (арени) — це сполуки карбоциклічного ряду, молекули яких 

містять стійке циклічне угрупування — бензольне кільце (ядро), яке є обов’язковим їх 

структурним елементом. 

Акредитація — процедура надання вищому навчальному закладові певного типу права 

провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, 

відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, 

науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення. 

Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі навчальні заклади — 

встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів 

вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю. 

Біологічна хімія — це наука про хімічний склад, будову та перетворення речовин в 

живому організмі. 

Біологічно активні речовини (БАР)  — (грец. bios  — життя, що означає зв'язок із 

життєвими процесами і відповідає слову «біол.» + лат. activus  — активний, тобто речовина, 

яка має біологічну активність)  — це сполуки, які внаслідок своїх фізико-хімічних 

властивостей мають певну специфічну активність і впливають на визначену (каталітична, 

гормональна) функцію в організмі. 

Біогеографія — комплексна, міжгалузева, біолого-географічна наука про 

закономірності розселення та розміщення живих організмів і їхніх угруповань на суходолі й 

у водному середовищі. 

Біом — клімаксовий зональний клас або тип формації, властивий регіону з певними 

кліматичними особливостями, що територіально відповідає фізико-географічним, або 

природним зонам. 
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Біоценотичне районування (або типологічне) — районування, що базується на 

конвергентній схожості таких характеристик угруповань, як панівні життєві форми рослин і 

тварин, співвідношення біологічних груп, сезонна ритміка, продуктивність, біомаса та інше в 

подібних кліматичних умовах. 

Біосинтез — процес утворення органічних речовин у живих організмах чи в штучних 

умовах. Складова частина метаболізму живих організмів. 

Біосферні заповідники — природоохоронні науково-дослідні установи міжнародного 

значення, що створюються з метою збереження в природному стані найбільш типових 

природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення 

навколишнього природного середовища, його змін під дією антропогенних факторів. Для Б.з. 

встановлюється диференційований режим охорони, відтворення та використання природних 

комплексів згідно з функціональним зонуванням. 

Біота — історично складена сукупність видів живих організмів, об’єднаних спільною 

областю поширення. Між видами Б. не завжди є екологічні зв’язки. 

Біотестування — процес визначення якості середовища, що базується на кількісній 

оцінці життєво важливих функцій та визначенні смертності тест-організмів. 

Ботаніка — наука про рослини, їх зовнішню і внутрішню будову, розвиток, 

життєдіяльність, еволюцію, класицікацію, поширення, екологію і охорону. 

Високомолекулярні сполуки — хімічні сполуки з молекулярною масою від декількох 

тисяч до декількох мільйонів. Переважна більшість високомолекулярних сполук складають 

полімери. 

Вивітрювання — сукупність змін, які відбуваються з гірськими породами і 

мінералами, що їх складають, у термодинамічних умовах земної поверхні під впливом 

природних факторів. 

Вид діяльності (людини) — характеристика діяльності залежно від способів і форм її 

здійснення. 

Вид діяльності визначається станом взаємодії фахівця з узагальненим об'єктом 

діяльності протягом усього циклу існування об’єкта. 

Вимога — норма, правило.  

Види-індикатори (від лат. показник та вказую, визначаю) — рослинні та тваринні 

організми, за наявністю та станом яких можна зробити висновок про властивості середовища 

(грунту, води, засолення), в тому числі про присутність і концентрацію забруднювачів, які 

сигналізують про зміни кількісного чи якісного стану забруднювачів у навколишньому 

середовищі. Вид-індикатор — вид, який присутній в біоценозі протягом багатьох поколінь і 

який утворює ядро біоценозу. 

Вища освіта — рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному 

закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту 

навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям 

певної кваліфікації за підсумками державної атестації; 

Вищий навчальний заклад — освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і 

діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-

професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх 

покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також 

здійснює наукову та науково-технічну діяльність. 

Галузь знань — група напрямів підготовки, споріднених за ознакою спільності 

узагальнених структур діяльності. 

Гаметофіт — статеве покоління рослин, що утворює органи статевого розмноження. 

Розрізняють чоловічий гаметофіт і жіночий гаметофіт (зародковий мішок). 

Гастроваскулярна система — це травна система в тілі медуз утворена шлунком 

радіальними і кільцевим каналами ; 

Ген — дискретна одиниця спадковості, що являє собою ділянку ДНК, за допомогою 

якої відбувається запис, зберігання та передача генетичної інформації в ряді поколінь. 
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Генетична дисперсія — статистична величина, що оцінює частку фенотипової 

варіативності ознаки у популяції івиникає виключно за рахунок варіативності генотипів. 

Генетичний гомеостаз — властивість популяції підтримувати рівновагу свого 

генетичного складу і протистояти змінам. 

Генотип — сукупність усіх генів клітини, що складає спадкову основу організму, 

єдина система взаємодіючих генів, контролює формування всіх ознак організму, тобто його 

фенотипу. 

Генотип-середовищна взаємодія — статистична величина, що відображає взаємодію 

факторів спадковості і середовища. Виникає за рахунок різної реакції генотипів на зміну 

умов середовища. 

Геном — це вся сукупність спадкового матеріалу, що міститься у гаплоїдному наборі 

хромосом даного організму.  

Герпетофауна — біологія представників плазунів. 

Гетерогонія — це чергування роздільностатевого і партеногенетичного розмноження; 

Гетеротрофи — організми, яку одержують вуглець у вигляді готових достатньо 

складних органічних сполук (наприклад, вуглеводів). Гетеротрофами є всі тварини, більша 

частина бактерій, грибів. 

Гетероциклічні сполуки — органічні сполуки циклічної будови, де в одній або 

декількох ланках циклу вуглець замінено на інші атоми. 

Гравіметричний (ваговий) аналіз — це метод кількісного хімічного аналізу, який 

ґрунтується на точному вимірюванні маси речовини, що визначається, або її складових 

частин, що виділяються в чистому стані або у вигляді відповідних сполук точно відомого 

постійного складу. 

Ґрунтознавство — самостійна природно-історична наука про ґрунти та їх генезис, 

будову, склад, властивості й географічне поширення; роль у природі, шляхи й методи 

охорони, родючість, раціональне використання в господарській діяльності людини. 

Ґрунтоутворення — процес формування ґрунтів у результаті взаємодії організмів і 

продуктів їх життєдіяльності з материнськими породами та продуктами їх вивітрювання в 

умовах певного клімату, рельєфу та часу. 

Дерево життя — це зображення еволюційного шляху розвитку групи, її філогенезу у 

вигляді гіллястого дерева. 

Денатурація — це порушення унікальної природної конформації молекули, що 

відбувається внаслідок розриву нековалентних зв’язків і приводить до втрати біологічної 

активності. 

Дивергенція — первинна форма еволюції, що передбачає розходження гілок дерева 

життя від єдиного стовбура предків. 

Дивергенція — розходження гілок життя від верхнього родоначальника з утворенням 

гомологічних органів. 

Дихання рослин — сукупність фізіологічних процесів, що забезпечують надходження в 

рослину кисню і виділення вуглекислого газу та води. Основу дихання становить процес 

окиснення та розщеплення в органах рослин органічних сполук з виділення енергії у вигляді 

АТФ.  

Діяльність (діяльність людини)  — динамічна система взаємодій людини із 

навколишнім світом, в яких вона досягає свідомо поставлених цілей, що з'являються 

внаслідок виникнення у неї певних потреб. У процесі діяльності людина виступає як суб'єкт 

діяльності, а її дії спрямовані на зміни об'єкту діяльності. 

Діяльність інноваційна  — див. Інноваційна діяльність. 

Еволюційне вчення — система еволюції, поглядів, що включають теорію еволюції на 

макро — макрорівні. 

Ензими — біокаталізатори протеїнової природи.  

Екогенез — 1) Виникнення нових форм під впливом середовища. 2) Історичний процес 

зміни особливостей організмів, обумовлений зміною умов існування. Прикладами Е. можуть 

бути набуття нових біол. особливостей багатьма травоїдними ссавцями після виходу їх з лісу 
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на відкриті простори, зміна будови тіла китів в зв’язку з переходом їх предків від 

наземного способу життя до водного.   

Екологічна ніша — функціональне місце, що займає вид у екосистемі, не конкуруючи з 

іншими видами за джерела енергії. Е.н.- це умови життя всередині екосистеми, що найкраще 

відповідають вимогам виду або популяції до оточуючого середовища.  Е.н. характеризує 

ступінь біологічної спеціалізації виду. Чим подібнішими є Е. н. тим сильніші конкуренція і 

витіснення одного виду іншим. Кожна Е.н. зайнята переважно одним видом, проте кожен 

вид, залежно від етапів онтогенезу, може займати різні Е.н. 

Екологічна піраміда — модель, яка відображає  кількість особин, їх біомасу або 

належну їм енергію на кожному трофічному рівні екосистеми — продуцентів, консументів та 

редуцентів. Розрізняють три типи Е.п.: 1) піраміду чисел, що відображує чисельність 

організмів; 2) піраміду біомаси, що характеризує загальну суху масу або іншу міру кількості 

живої речовини; 3) піраміду енергії та продуктивність на послідовних трофічних рівнях.   

Екологічні чинники (фактори) — сукупність чинників середовища, які впливають на 

той чи інший організм. Діапазон дії Е.ч. обмежений    пороговими значеннями (точками 

мінімуму та максимуму) певного чинника, за яких можливо існування організму.  Е.ч. мають 

різну природу та специфіку дії, у зв’язку з чим прийнято поділяти їх на три групи: абіотичні 

(різноманітний вплив неживої природи), біотичні (форми впливу на організм з боку живих 

істот) та антропогенні (усі форми діяльності людини, які впливають на природу). 

Емергенез — явище при якому ознака проявляється за наявністю особливого набору 

генів. 

Етологія — система достовірних знань біологічних основ, закономірностей і 

механізмів поведінкових актів тварин. Етологія  — прикладна зоологічна дисципліна, що 

вивчає поведінку тварин. 

Здатність — властивість індивіда здійснювати, виконувати, робити що-небудь, 

поводити себе певним чином; в тому числі психічний та фізичний стан індивіда, в якому він 

спроможний виконувати певний вид продуктивної діяльності. 

Землеробство — галузь сільськогосподарського виробництва, що пов’язана з 

вирощуванням культурних рослин на основі обробітку ґрунту та наука, що розробляє методи 

раціонального та ефективного використання ґрунту й підвищення його родючості. 

Зміст вищої освіти — обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, 

умінь і навичок, у вигляді компетенцій, що має бути сформована в процесі навчання з 

урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технології, культури та 

мистецтва. 

Зміст навчання — структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої 

забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. Зміст навчання 

поділяється на: 

 нормативну частину змісту навчання — обов’язковий для засвоєння зміст 

навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як 

змістові модулі із зазначенням їх обсягу й рівня засвоєння, а також форм державної атестації; 

 вибіркову частину змісту навчання — рекомендований для засвоєння зміст 

навчання, сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, 

призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у 

фахівцях певної спеціалізації спеціальності, з урахуванням досягнень наукових шкіл і вищих 

навчальних закладів. 

Змістовий модуль — система навчальних елементів, що поєднані за ознакою 

відповідності певному навчальному об’єктові. 

Знання — результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і 

логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання — категорія, яка 

віддзеркалює зв’язок між пізнавальною й практичною діяльністю людини. Знання 

виявляються в системі понять, суджень, уявлень та образів, орієнтовних основ дій тощо, яка 

має певний обсяг і якість. Знання можливо ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у 

вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії. 
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Знання фундаментальні — знання щодо соціальних і професійних норм діяльності 

особи, основа її освіти та професійної підготовки. Формують здатність особи опановувати 

нові знання, орієнтуватися у проблемах, що виникають, виконувати задачі діяльності, що 

прогнозуються. Фундаментальні знання є інваріантні у відношеннях:  

 напрями підготовки до певної галузі освіти;  

 спеціальності до напряму підготовки; 

 спеціалізації спеціальності до спеціальності. 

Зоологія — наука про тварин, що вивчає різноманіття тваринного світу, поширення, 

систематику. 

Зоопсихологія (порівняльна психологія), вивчає поведінки з точки зору походження і 

розвитку психологічних процесів у тварин, а також передумов і передісторії формування  

людської свідомості. 

Зоотехнія — наука, що на основі біологічних властивостей тварин розробляє і 

впроваджує способи їх ефективного розведення, годівлі, утримання і використання 

Змочування — процес, що відбувається на межі поділу трьох фаз: тверде тіло, рідина, 

повітря. Розтікання продовжується до тих пір, поки рідина не покриє все тіло, якщо рідини 

мало, то поки не утвориться мономолекулярний шар рідини на поверхні. Це явище повного 

змочування. 

Ідентифікація — це встановлення відповідності розпізнаваного предмета, об'єкта чи 

матеріалу своєму відомому образу, знаку, еталону. Інакше ідентифікацію — це доказ (або 

визнання) тотожності (ідентичності, однаковості) розпізнаваного предмета, об'єкта чи 

матеріалу і відомого образу, знака або еталона, тобто впізнання невідомого предмета, об'єкта 

чи матеріалу. 

Інвазія — зараження людини, тварин і рослин тваринними паразитами. Хвороби, 

спричинені інвазією, називають інвазійними. Деякі з них, наприклад короста, спричинена 

кліщем, заразні. 

Інгібітори — специфічні речовини, що пригнічують та гальмують розвиток і 

формотворчі процеси (у рослин і тварин). Інгібітори можуть бути природні та штучні. 

Природні інгібітори росту, наприклад, пригнічують навіть проростання рослин в 

найсприятливіших умовах, а також під час випадкових осінніх і ранньозимових потеплінь. 

Штучні інгібітори частіше за все використовуються в сільському господарстві і медицині. 

Індикаторні рослини — рослини, пристосовані до певних умов навколишнього 

середовища, за наявністю яких можна якісно визначити ці умови (напр., біловус, щавель, 

хвощ та ін. свідчать про кислу реакцію ґрунту; показниками засоленості ґрунту хлоридами є 

солонець та содник). Для індикації використовують рослинні угруповання та окремі види 

рослин.  

Індивідуалізація навчання — організація процесу навчання, яка передбачає його 

модифікацію відповідно до потреб того, хто навчається. 

Інновації  — новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва і (або) соціальної сфери. 

Інноваційна діяльність — діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок 

нових конкурентноздатних товарів і послуг. 

Інтродукція — впровадження видів або сортів рослин у місцевості, де вони раніше не 

зростали. До інтродукованих рослин, впроваджених на території України, відносяться горіх 

волоський, мигдаль звичайний, шовковиця чорна, клен ясенолистий, гіркокаштан звичайний 

тощо. 

Кваліфікація
  

— 
  

здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи. 

Визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається завдяки 

реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в 

цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов'язків. 
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У документах про освіту, чи інших документах про професійну підготовку, 

кваліфікація визначається через професійну назву роботи за класифікацією професії. 

Координаційний поліедр — це геометрична фігура (багатогранник), що визначає 

просторове розташування донорних атомів лігандів навколо центрального атома. Кількість 

вершин поліедра дорівнює координаційному числу комплексу. 

Координаційне число (КЧ) — кількість донорних атомів, з допомогою яких ліганди 

безпосередньо пов'язані з центральним атомом (координаційні числа для різних комплексів 

зазвичай варіюються від 2 до 12). 

Комплексні сполуки –– це сполуки, у вузлах кристалів яких знаходяться комплекси, 

здатні до самостійного існування в розчині. У комплексних сполуках виділяють центральний 

атом (комплексоутворювач) та ліганди або аденди (молекули або іони, безпосередньо 

зв’язані з центральним атомом). Комплексоутворювач та ліганди утворюють внутрішню 

сферу, при написанні формул її беруть у квадратні дужки. Іони, які оточують комплекс, 

утворюють зовнішню сферу. 

Компетентність — інтегрована характеристика якостей особистості, результат 

підготовки випускника вузу для виконання діяльності в певних професійних та соціально-

особистістних предметних областях (компетенциях), який визначається необхідним обсягом 

і рівнем знань та досвіду у певному виді діяльності. 

Компетенція  — включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної області, 

здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування знань до 

конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід'ємна частина способу сприйняття й 

життя з іншими в соціальному контексті). Предметна область у якій індивід добре обізнаний 

і в якій він проявляє готовність до виконання діяльності. 

Коменсалізм — це така форма взаємовідносин між двома видами тварин, коли один з 

них (коменсал) користується якимись перевагами за рахунок іншого (господар), не завдаючи 

йому безпосередньої шкоди. Коменсал може використовувати хазяїна для захисту, як місце 

оселення, засіб пересування або може живитися рештками його їжі чи іншими організмами, 

які живуть у тому ж хазяїні. Так, багато джгутиконосців і амеб, які живуть у кишечнику 

вищих тварин і людини, живляться переважно бактеріями, що містяться в ньому, не 

спричиняючи захворювання хазяїна. 

Конвергенція — це процес формування подібного фенотипового вигляду особин двох 

чи  більше груп живих організмів. 

Конкуренція — будь-які антагоністичні зв’язки, зумовлені прагненням краще і швидше 

досягнути певної мети, порівняно з іншими членами угруповання. Конкуренція виникає за 

простір, їжу, світло, самку і т.д. Конкуренція — один із проявів боротьби за існування. 

Виділяють внутрішньовидову, міжвидову, пряму і побічну (опосередковану) конкуренцію. 

Контроль якості вищої освіти — система заходів, які здійснює третя сторона з метою 

перевірки характеристик якостей особистості випускника вищого навчального закладу, та їх 

порівняння з установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим цілям вищої 

освіти. 

Космополіти — види, роди та ін. систематичні категорії живих організмів, які 

поширені майже по всій земній кулі і відсутні лише на відносно обмежених територіях 

(Антарктида, льодовики Гренландії та ін.). Для морських рослин і тварин космополіти — 

види (інша систематична категорія), що мешкають у всіх океанах (напр., касатка), для 

суходільних росин і тварин космополіти — види (інша систематична категорія), які 

проживають на всіх континентах (напр., подорожник, грицики, кульбаба, кропива дводомна, 

рослини родини Тонконогові, кімнатна муха, ряд горобцеподібних птахів тощо). 

Кредит (національний кредит в системі вищої освіти України) — обсяг 

навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих 

навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні 

оптимальних форм, методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54 

години навчального часу (сума годин аудиторної й самостійної роботи студента за тиждень). 

Кредит ЕCTS (заліковий кредит) — одиниця Європейської кредитно-трансферної та 
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акумулюючої системи (36 академічних годин), яка визначає навчальне навантаження 

необхідне для засвоєння змістових модулів. 

Ксерофіл — організм, що пристосувався до життя в умовах обмеженої кількості води, 

тобто існує в місцях зниженої вологості (сухі степи, пустелі, напівпустелі). Компенсують К. 

нестачу води за рахунок метаболічної води, або тієї, що міститься у їжі; завдяки 

різноманітним пристосуванням, які дозволяють довготривалий час знаходитись без води; 

завдяки швидкому переміщенню в пошуках її. 

Культура (водоростей, безхребетних, мікроорганізмів) — група організмів, яка 

отримується в штучних умовах для промислової, наукової мети (біотестування, отримання 

біологічно активних препаратів тощо). 

Лабільність — 1) Нестійкість властивостей і функцій організму до змін умов 

зовнішнього середовища. 2) Функціональна рухливість, властивість збудливої тканини 

відтворювати без змін частоту ритмічних подразнень, що наносяться їй. 

Лімітуючі чинники (лімітуючі фактори) — чинники, які обмежують будь-який 

прояв життєдіяльності організмів при певних умовах навколишнього середовища. 

Ліцензування — процедура визнання спроможності вищого навчального закладу 

певного типу розпочати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та 

кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо 

кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення. 

Макроелементи — група хімічних елементів, які надходять до складу біологічних 

об’єктів разом з їжею із ґрунтового розчину у вигляді іонів  (у рослин), або з оточуючого 

середовища (у тварин). До М. належать: кисень, водень, вуглець, азот, фосфор, калій, 

кальцій, магній, залізо, сірка, натрій, хлор. М. необхідні організмам у великій кількості. Вони 

входять до складу основної маси золи та сухої речовини, а також до складу практично всіх 

органічних і неорганічних речовин живих організмів.  

Метаболізм — сукупність всіх каталізованих ферментами перетворень органічних 

молекул у живій клітині, включаючи синтез складних сполук із простіших та розклад 

складних органічних речовин, скерований на забезпечення організму енергією 

Міграція хімічних елементів — переміщення хімічних елементів у земній корі та на її 

поверхні, яке призводить до їх розсіяння або концентрації в окремих ділянках земної кори у 

вигляді певних мінералів. Відбувається у вигляді розчинів, розплавів, газів та у 

грубодисперсній формі. 

Мікроелементи — хімічні елементи, що в малих кількостях необхідні для нормального 

розвитку рослин. До цієї групи належить Al, B, J, Si, F, Ba, Zn, Cu, Ti, Mo, Co. Вміст 

мікроелементів коливається від тисячних до стотисячних відсотків. 

Мінливість — властивість організму змінювати свою морфофізіологічну організацію, 

що зумовлює різноманітність індивідів, популяцій, рас, а також набувати нових ознак у 

процесі індивідуального розвитку. 

Мутуалізм — форма взаємних корисних відносин між видами, при яких існування 

кожного з партнерів, або одного із них неможливе без взаємозалежного організму 

(бульбочкові бактерії на коренях бобових рослин).     

Навчальна дисципліна — педагогічно адаптована система понять про явища, 

закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності 

різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто 

навчається, певної сукупності умінь і навичок. 

Навчальний план — складова стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, яка 

розробляється на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми 

підготовки і визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення 

навчальних дисциплін (практик), види навчальних занять та терміни їх проведення, а також 

форми проведення підсумкового контролю. 

Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті — група 

спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти та професійної підготовки. 
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Нейтралізм — це така форма біотичних відносин, при яких співіснування двох видів 

на одній території не має для них ні позитивних, ні негативних наслідків. 

Нектон  — сукупність організмів, що мешкають в товщі води, які здатні до активного 

плавання і переборювання водних течій (ссавці, риби, великі головоногі молюски). До них 

належать також тварини,  що розмножуються на суші, а живляться у воді (ластоногі, водяні 

черепахи, пінгвіни та ін.). 

Нітрифікація — мікробіологічний процес окиснення аміаку до нітритів, а далі до 

нітратів 

Норма — сукупність формальних і неформальних вимог, що регулюють певні дії та 

поведінку суб’єктів системи вищої освіти та учасників освітянського процесу. 

Нормативний термін навчання  — термін навчання за денною (очною) формою, 

необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і 

встановлений стандартом вищої освіти. 

Норма реакції — діапазон модифікаційної мінливості обумовлений генотипом 

Овочівництво — рослинницька галузь сільського господарства, основним завданням 

якої є вирощування овочевих культур. 

Орнітофауна — біологія представників птахів. 

Освітній рівень вищої освіти — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня 

сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка 

відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню;  

Освітні рівні: 

 Неповна вища освіта  — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є 

достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста.  

 Базова вища освіта  — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є 

достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.  

 Повна вища освіта  — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є 

достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

або магістра. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти — освітньо-кваліфікаційний рівень 

вищої освіти — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, 

умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки 

(роботи) певного рівня професійної діяльності 

Освітньо-кваліфікаційні рівні: 

 Бакалавр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі 

повної загальної середньої освіти, або неповної вищої освіти здобула базову вищу освіту, 

фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), 

достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, 

що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Особи, які в період навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах другого — 

четвертого рівнів акредитації припинили подальше навчання, мають право за 

індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

за однією із спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або 

іншому акредитованому вищому навчальному закладі.  

Освітня діяльність — діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття вищої 

освіти, з видачею відповідного документа. 

Охорона природи — система природничонаукових, техніко-виробничих, економічних і 

адміністративно-правових заходів, здійснюваних в межах даної держави або його частини, а 
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також в міжнародному масштабі і направлених на збереження і контрольовану зміну 

природи на користь людства, що розвивається, на підтримку і збільшення її продуктивності, 

забезпечення раціонального використання (включаючи відновлення) природних ресурсів і 

довкілля. 

Оперон — це група генів зі спільною системою регуляції. 

Паразит — організм, який існує безпосередньо за рахунок особин іншого виду й тісно 

з ними пов'язаний у своєму життєвому циклі. завдаючи останнім певної шкоди, при цьому не 

викликаючи їх моментальної загибелі.  

Плодівництво — одна з галузей сільськогосподарського виробництва в завдання якої 

входить виробництво плодів ягідних та плодових культур. 

Проблема — ситуація під час діяльності, яка містить суперечності наукового, 

організаційного або іншого характеру і являє собою перешкоди, що виникають при 

досягненні суб’єктом цілеспрямованого результату своєї діяльності. 

Показник якості вищої освіти — кількісна характеристика якості особистості 

випускника вищого навчального закладу, що розглядається стосовно до певних умов його 

навчання та сфери майбутньої соціальної діяльності. 

Полігінія — форма статевих взаємовідносин де самець копулює з кількома самками. 

Професія — набір робіт, які характеризуються заданим рівнем збігу основних завдань 

та обов’язків, що виконуються чи мають бути виконані працівником. 

Професійна підготовка — здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки 

або спеціальністю. 

Природний добір — історичний процес в живій природі, коли виживають сильніші 

організми за рахунок елімінації слабших 

Регрес біологічний — одна із сторін еволюційного процесу. Полягає у зниженні 

пристосованості організмів певного виду. Р.б. веде до зниження різноманітності форм 

всередині виду. Це призводить до утворення реліктів або до вимирання виду. Р.б. 

морфофізіологічний процес редукції окремих органів або систем органів та пов’язаних з 

ними ознак і властивостей, які втратили пристосовне значення. Морфофізіологічний Р. 

відбувається і при спрощенні умов існування у зв’язку з переходом до прикріпленого 

способу життя (асцидії) або до паразитизму і супроводжується загальною деградацією 

організмів. 

Репродукція — природне відтворення організмів. Темпи відтворення залежать від 

конкретного виду та від наявності сприятливих чинників навколишнього середовища. 

Велике значення мають також вікова та статева структури популяції, її щільність. Р. тісно 

пов’язана з біотичним потенціалом. 

Ресурси природні — природні багатства, які використовуються, або можуть бути 

використані людиною. Р.п. поділяються на невичерпні (енергія вітру, сонця, хвиль, води, 

підземне тепло землі тощо), вичерпні та невідновлювальні  (корисні копалини). Живі 

організми (рослини, тварини), ґрунти відносяться до частково відновлювальних.  

Рівень якості вищої освіти — відносна характеристика якості вищої освіти, що 

ґрунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі діагностичних 

іспитів випускників вищого навчального закладу, із критеріально-орієнтованим еталоном, 

що репрезентується стандартом вищої освіти. 

Рослинництво — наука, що вивчає культурні рослини, різноманітність їх форм і 

сортів, особливості біології та найдоцільніші прийоми вирощування з метою отримання 

високих і стабільних урожаїв. 

Сертифікація фахівця — процедура визначення відповідності професійно важливих 

властивостей фахівця, його компетенції тощо вимогам, що надані у нормативних 

документах, в яких відображені вимоги до його кваліфікації. 

Система вищої освіти — це сукупність взаємодіючих послідовних стандартів вищої 

освіти; 

 вищих навчальних закладів усіх форм власності; 

 інших юридичних осіб, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; 



 99 

  органів, які здійснюють управління у галузі вищої освіти. 

Спеціальність (у сфері освіти) — категорія, що характеризує спрямованість і зміст 

навчання при підготовці фахівця (визначається через узагальнений об’єкт діяльності або 

виробничу функцію та предмет діяльності фахівця і відображає, насамперед, вид його 

діяльності й сферу застосування його праці); є адекватним відображенням наявної у сфері 

праці спеціальності (кваліфікації). 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, або спеціаліста, 

або магістра передбачає вивчення узагальненого об’єкта діяльності фахівця, виробничих 

функцій та типових складових структури професійної діяльності таких, що задовольняють 

вимоги сфери праці до спеціальності. 

Спеціалізація за спеціальністю — категорія, що характеризує відмінності окремих 

задач діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, або(та) умов 

діяльності в межах спеціальності. Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань, 

використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, 

або надаваними послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних 

завдань та обов'язків. 

Стандарти вищої освіти — сукупність норм, що визначають зміст вищої освіти, 

зміст навчання, засоби діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання. 

Стандарти вищої освіти є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного 

рівня громадян незалежно від форм здобуття вищої освіти. Відповідність освітніх послуг 

стандартам вищої освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних 

закладів. Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, 

галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів. 

Структурно-логічна схема підготовки — наукове й методичне обґрунтування 

процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки. труктурно-логічна схема 

підготовки надається у вигляді мережі міждисциплінарних зв’язків за напрямом підготовки 

або спеціальністю і діє на протязі усього терміну реалізації відповідної освітньо-професійної 

програми підготовки.  

Тест — стандартизована психодіагностична методика, яка призначена для 

встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відмінностей. У 

психологічній діагностиці  — стандартизований, часто обмежений у часі іспит. 

Технологія навчання — сукупність форм, методів, прийомів та засобів передавання 

соціального та(або) професійного досвіду у процесі навчання. 

Тип діяльності  — характеристика професійної діяльності залежно від способів і форм 

її здійснення. Визначається станом взаємодії фахівця з об’єктом діяльності  — системою, що 

характеризується однаковою узагальненою метою (продуктом) діяльності. 

Уміння — здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань та 

навичок Системи умінь різних видів формують відповідні компетенції.   

Філогенія — дисципліна, покликана пояснити особливості еволюції великих груп 

елементів органічного світу. 

Цикл підготовки — сукупність складових змісту освітньої або професійної підготовки 

(змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за ознаками приналежності їх 

змісту до спільного освітнього або професійного напряму. 

Цитоембріологія — розділ ботанічної науки, що вивчає чоловічу та жіночу 

генеративні сфери, процес запилення і запліднення, розвиток зародка й ендосперму, 

насінини та формування плодів. Цитокмбріологія утворилася на стику цитології та 

ембріології рослин. частин квітки. 

Якість вищої освіти — сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її 

професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює 

здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства. 

Якість освітньої діяльності — сукупність характеристик системи вищої освіти та її 

складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої 

особи або(та) суспільства. 


