
“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Перший проректор Уманського державного  

педагогічного університету імені Павла Тичини 

________________________ Гедзик А.М. 

_____________________________2015 р. 

 

Перелік дисциплін, що виносяться на заліково-екзаменаційну сесію в ІІ семестрі 2015-2016 н.р.  

на природничо-географічному факультеті (заочна форма навчання) 
 

Освітній ступінь – «бакалавр» Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Напрям підготовки: 6.040102 Біологія* спеціалізація: хімія 

 

І курс 

Екзамени Заліки 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Анатомія та морфологія рослин 

Зоологія безхребетних 

Неорганічна хімія 

Іноземна мова 

Геологія з основами геохімії 

Навчальна практика  

П курс 

Екзамени Заліки 

Філософія 

Фізична і колоїдна хімія 

Загальна екологія 

Г рунтознавство 

Педагогіка 

Анатомія людини 

Курсова робота з фахових(біологічних) 

дисциплін 

Основи педагогічної творчості 

Основи наукових досліджень 

Безпека життєдіяльності та охорона праці 

Навчальна практика (біологія) 

ІІІ курс 

Екзамени Заліки 

Методика навчання біології та природознавства 

Мікробіологія з основами вірусології та імунології 

Фізіологія рослин 

Основи сільського господарства 

Методика навчання хімії 

Позакласна робота з хімії 

Комп'ютерні технології в хімії 

Фізико-хімічні методи дослідження  

Педагогіка (історія педагогіки) 

Методика організації натуралістичної роботи 

школярів 

Екологія рослин і тварин 

Навчальна практика (біологія) 

ІV курс 

Екзамени Заліки 

Генетика з основами селекції 

Фізіологія людини і тварин 

Основи хімічної технології 

Педагогічна (виробнича) практика 

Техніка хімічного експерименту  

Історія хімії 

Охорона природи 

Основи філогенії рослин і тварин 

Історія біології 
Освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст» Галузь знань: 0401 Природничі науки  

Спеціальність: 7.04010201 Біологія Спеціалізація: хімія  

V курс 

Екзамени Заліки 
Флора вищих водних рослин 

Медична генетика 

Методика навчання біології в профільній школі 

Методика навчання хімії в профільній школі 

Цивільний захист та охорона праці в галузі 

Хімія природних сполук 

Харчова хімія 

Навчальна практика  

Педагогічна(виробнича)  практика 



Освітній ступінь – «бакалавр» Галузь знань: 0401 Природничі науки  

Напрям підготовки: 6.040104 Географія* спеціалізація: біологія  

І курс 

Екзамени Заліки 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Геологія з основами геохімії 

Ботаніка 

Зоологія 

Основи сільського господарства 

Іноземна мова 

Навчальна практика 

П курс 

Екзамени Заліки 

Педагогіка 

Географія материків і океанів  

Анатомія людини 

Філософія  

Загальне землезнавство 

Курсова робота з фахових (географічних) 

дисциплін 

Методика дослідницької роботи на шкільному 

географічному майданчику 

Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства 

Основи педагогічної творчості 

Основи наукових досліджень 

Безпека життєдіяльності та охорона праці 

Навчальна практика (географія) 

ІІІ курс 

Екзамени Заліки 

Методика навчання географії 

Фізична географія України  

Методика навчання біології та природознавства 

Мікробіологія з основами вірусології та імунології 

Фізіологія рослин 

Географія світового господарства 

Ландшафтознавство 

Педагогіка (історія педагогіки) 

Навчальна практика (географія) 

 

ІV курс 

Екзамени Заліки 

Економічна і соціальна географія України 

Регіональна економічна і соціальна географія 

Генетика з основами селекції 

Фізіологія людини і тварин 

Педагогічна (виробнича) практика 

Рекреаційна географія  

Історія біології 

Геоекологія 

Географія людської діяльності 

 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст» Галузь знань: 0401 Природничі науки  

Спеціальність: 7.04010401 Географія Спеціалізація: біологія  

 

V курс 

Екзамени Заліки 

Методика навчання географії в профільній школі 

Геоекономіка 

Методика навчання біології в профільній школі 

Педагогічна (виробнича) практика 

Цивільний захист та охорона праці в галузі 

Регіональний геолого-геоморфологічний аналіз 

Основи палеогеографії 

Медична генетика 

Навчальна практика  

 

Освітній ступінь – «магістр» Галузь знань: 0401 Природничі науки  

Спеціальність: 8.04010201 Біологія* спеціалізація: хімія 

Екзамени Заліки 

Ділова іноземна мова  

Педагогіка вищої школи  

Медична генетика  

Алелопатія  

Хімія природних сполук  

Науково-виробнича практика 

Цивільний захист та охорона праці в галузі  

Основи етології  

Загальна паразитологія  

 

 

Декан природничо-географічного факультету                                                       Якимчук Р. А. 


