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І  курс  Спеціальність: 6.040102  Біологія    спеціалізація: хімія 

 

Екзамени Заліки 

Анатомія та морфологія рослин Українська мова 

Зоологія безхребетних Фізичне виховання 

Неорганічна хімія Іноземна мова 

 Геологія з основами геохімії 

 Навчальна практика (біологія) 

ІІІ курс Напрям підготовки: 6.040102  Біологія    спеціалізація: хімія 

 

Екзамени Заліки 

Методика навчання біології та природознавства Педагогіка (історія педагогіки) 

Мікробіологія з основами вірусології та імунології Екологія рослин і тварин 

Фізіологія рослин Методика організації натуралістичної роботи 

школярів 

Основи сільського господарства Комп'ютерні технології в хімії 

 

Фізико-хімічні методи дослідження 

Українська мова 

Навчальна практика (біологія) 

Педагогічна (виробнича) практика 

ІV курс   Напрям підготовки: 6.040102  Біологія    спеціалізація: хімія 

 

Екзамени Заліки 

Генетика з основами селекції Охорона природи 

Фізіологія людини і тварин Історія біології 

Основи хімічної технології Основи філогенії рослин і тварин 

Педагогічна (виробнича) практика Техніка хімічного експерименту 

 Історія хімії 

 

V курс  Спеціальність 7.04010201 Біологія спеціалізація: хімія 

 

Медична генетика Хімія природних сполук 

Флора вищих водних рослин Цивільний захист та охорона праці  в галузі 

Методика навчання біології в профільній школі Харчова хімія 

Методика навчання хімії в профільній школі Навчальна практика (хімія) 

 

 

 

 

 

 



 

Екзамени Заліки 

І курс   Спеціальність: 6.040104 Географія  спеціалізація: біологія  

Геологія з основами геохімії Українська мова 

Ботаніка Фізичне виховання 

Зоологія Іноземна мова 

 Навчальна практика (географія) 

IІ курс  Напрям підготовки: 6.040104 Географія  спеціалізація: біологія  

Екзамени Заліки 

Філософія Фізична культура 

Педагогіка Основи педагогічної творчості 

Анатомія людини  Основи наукових досліджень  

Загальне землезнавство Безпека життєдіяльності та охорона праці 

Географія материків і океанів Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства 

Курсова робота з фахових 

(географічних) дисциплін 

Методика дослідницької роботи на шкільному 

географічному майданчику 

 Українська мова 

 Навчальна практика (географія) 

ІІІ курс Напрям підготовки: 6.040104 Географія  спеціалізація: біологія  

 

Екзамени Заліки 

Мікробіологія з основами вірусології та 

імунології 

Педагогіка (історія педагогіки) 

Фізіологія рослин Ландшафтознавство 

Методика навчання географії Українська мова 

Географія світового господарства Навчальна практика (географія) 

Фізична географія України Педагогічна (виробнича) практика 

 

ІV курс Напрям підготовки: 6.040104 Географія  спеціалізація: біологія  

 

Екзамени Заліки 

Регіональна економічна і соціальна географія Геоекологія 

Економічна і соціальна географія України Рекреаційна географія сл. 

Генетика з основами селекції Географія людської діяльності 

Фізіологія людини і тварин  

Педагогічна (виробнича) практика  

V курс Спеціальність: 7.04010401 Географія  спеціалізація: біологія  

 

Методика навчання географії в профільній 

школі 

Цивільний захист та охорона праці  в галузі 

Геоекономіка Регіональний геолого-геоморфологічний аналіз 

Методика навчання біології в профільній 

школі 

Основи палеогеографії 

 Медична генетика 

 Навчальна практика (географія) 

 Навчальна практика (біологія) 

 

 

 



 

І курс Спеціальність: 6.040101 Хімія  спеціалізація: екологія 

Екзамени Заліки 

Загальна хімія Українська мова 

Техноекологія Фізичне виховання 

 Іноземна мова 

 Неорганічна хімія 

 Навчальна практика (хімія) 

 

ІІІ курс Напрям підготовки: 6.040101 Хімія  спеціалізація: інформатика 

 

Методика навчання хімії Педагогіка (історія педагогіки) 

Фізична і колоїдна хімія Фізико-хімічні методи дослідження 

Основи біологічних знань Українська мова 

Інформаційні системи Навчальна практика ( з основ біологічних знань) 

 Педагогічна (виробнича) практика 

ІV курс   Напрям підготовки: 6.040101 Хімія  спеціалізація: інформатика 

Основи хімічної технології Історія хімії 

Мови програмування Неорганічний синтез 

Педагогічна (виробнича) 

практика 

Органічний синтез 
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