
Профіль освітньо-професійної програми  

Освітня кваліфікація - Бакалавр освіти 

Спеціальність - 014.05 Середня освіта (Біологія) з предметними 

спеціалізаціями: хімія; (з додатковою спеціалізацією: природознавство) 

Професійна кваліфікація:  

Вчитель біології  

Вчитель природознавства 

Вчитель хімії.  

 

Тип диплому та обсяг 

програми 
Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС. 

Вищий навчальний 

заклад 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

Акредитаційна 

інституція 

Національна агенція забезпечення якості вищої 

освіти  

Період акредитації Програма впроваджується в 2016 році 

Рівень програми 
FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, 

НРК – 6 рівень. 

 

а Мета програми 

 набуття академічної та професійної кваліфікації для навчання біології  

у середній школі.  

 

б Характеристика програми 

1 Предметна 

область, напрям 

Зміст теоретичних знань: педагогіка і психологія 

середньої освіти, теоретико-методологічні основи 

біології, методики навчання біології у 

загальноосвітньому навчальному закладі, 

дисципліни предметної спеціалізації (хімія) та 

дисципліни додаткової спеціалізації 

(природознавство). 

Цикл загальної підготовки – 66 кредитів 

Гуманітарна підготовка – 21 кредит 

Фундаментальна підготовка – 45 кредитів 

Цикл професійної підготовки – 84 кредити 

Психолого-педагогічна підготовка – 34 кредити 

Науково-предметна підготовка –  50 кредитів 

Дисципліни вільного вибору студента – 60 

кредитів 

Дисципліни предметної спеціалізації (хімія) – 48 

кредитів 

Дисципліни додаткової спеціалізації 

(природознавство) – 12 кредитів 

Практична підготовка – 24 кредити 



Атестація – 6 кредитів 

2 Фокус програми: 

загальна/спеціаль

на 

Способи організації практичної та теоретичної 

діяльності учасників освітнього процесу, зумовлені 

закономірностями та особливостями біологічної 

науки та процесу навчання біології (хімії та 

природознавства). 

 

3 Орієнтація 

програми 

Набуття методик навчання і виховання; вмінь і 

навичок використання інструментів і обладнання 

необхідних в освітньому процесі для навчання 

біології (хімії та природознавства) у середній 

школі. 

4 Особливості 

програми 

Система методів навчання біології, виконання 

лабораторних робіт. 

Проходження педагогічної практики 

(пропедевтичної та виробничої); навчальних 

практик з біології  (хімії, природознавства); 

виконання курсових робіт з біології; психолого-

педагогічних дисциплін.  

 

в Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштуван

ня  

Сфера працевлаштування – заклади середньої 

освіти. 

Професійні назви робіт: Вчитель біології 

середнього навчально-виховного закладу; Вчитель  

природознавства; Вчитель хімії   

2 Продовження 

освіти  

Продовження навчання на другому рівні вищої 

освіти. Набуття кваліфікації за іншими 

предметними спеціалізаціями в системі 

післядипломної освіти. 

Допуск до професії – наявність академічної і 

професійної кваліфікації, підтверджена документом 

про вищу  освіту. 

 

г Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання  

Комбінація лекцій, лабораторних, практичних та 

семінарських занять, виконання індивідуальних 

науково-дослідних завдань, самостійна робота 

навчальна та виробнича практики.   

2 Система 

оцінювання 

Екзамени, заліки, курсові роботи, захист випускної 

кваліфікаційної роботи. 

Атестація здійснюється у формі: комплексного 

атестаційного екзамену за спеціальністю 014.05 

Середня освіта (Біологія) / або захисту 



кваліфікаційної роботи. 

У разі присвоєння додаткової професійної 

кваліфікації проводиться атестаційний екзамен за 

предметною спеціалізацією.  

Вимоги до кваліфікаційної роботи (за 

наявності) 

Кваліфікаційна робота за спеціальністю 

014.05 Середня освіта (Біологія) може 

виконуватися здобувачем ступеня бакалавра та 

захищатися перед екзаменаційною комісією замість 

комплексного атестаційного екзамену за 

спеціальністю  014.05 Середня освіта (Біологія).  

Кваліфікаційна робота здобувача ступеня 

бакалавра має бути результатом самостійного 

наукового дослідження з експериментальною 

складовою.  

Кваліфікаційна робота оприлюднюється на 

сайті підрозділу ВНЗ (у відкритому доступі), після 

перевірки на плагіат. За результатом успішного 

захисту, здобувач може отримати від 

екзаменаційної комісії рекомендацію для вступу в 

магістратуру. 

Вимоги до комплексного атестаційного 

екзамену. 

 Єдиний комплексний атестаційний екзамен 

повинен забезпечити перевірку якості підготовки з 

географічних дисциплін, методики навчання 

біології  та дисциплін психолого-педагогічного 

циклу. 

 

 

д Програмні компетентності 

1 Загальні 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями впродовж життя.  

2. Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності. 

3. Здатність до системного мислення, аналізу та 

синтезу з метою виявлення професійних проблем та 

розробки способів їх розв’язання. 

4. Здатність проводити дослідження 

на  сучасному рівні. 

5. Здатність застосовувати знання  у практичних 

ситуаціях. 

6. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

7. Здатність спілкуватися державною мовою як 



усно, так і письмово. 

8.   Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

10. Здатність розробляти та управляти 

проектами.  

11. Здатність до самоаналізу, самооцінки, 

самокритичності, самореалізації та 

самовдосконалення. 

12. Здатність працювати в команді й вміння 

виявляти міжособистісну взаємодію. 

13. Навички здійснення безпечної діяльності. 

14. Здатність соціально, відповідально та свідомо 

мотивувати людей, рухатися до спільної мети. 

15. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності, усвідомлення гендерних 

проблем. 

16. Здатність спілкуватися і діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів). 

17. Здатність реалізовувати стратегію сталого 

розвитку щодо екологізації суспільної свідомості та 

економіки з метою збалансованого соціально-

економічного та екологічного розвитку суспільства.  

2 Фахові 1. Здатність володіти термінологією та 

символікою біологічної мови. 

2. Здатність аналізувати біологічні явища 

як природного походження, так і технологічні, з 

погляду фундаментальних природничих принципів 

і знань, а також на основі відповідних  методів.  

3. Здатність характеризувати досягнення 

та сучасний стан біологічної науки, їх ролі у житті 

суспільства.  

4. Здатність застосовувати елементи 

теоретичного та експериментального дослідження 

в професійній діяльності вчителя біології та 

природознавства (хімії).  

5. Здатність до перенесення системи наукових 

біологічних знань у площину навчального 

предмету біологія, здійснення структурування 

навчального матеріалу. 

6. Здатність описувати широке коло природних 

об’єктів та процесів (як натуральних, так і штучно 

створених), починаючи від цілісності біосфери 

(включаючи її еволюцію від моменту створення до 

нинішніх днів) та закінчуючи молекулярним рівнем 

організації живого; ця здатність повинна 

ґрунтуватися на глибокому знанні та розумінні 



широкого кола біологічних теорій та тем. 

7. Здатність застосовувати сучасні методики і 

освітні технології навчання біології для планування 

та організації навчально-виховного процесу з 

біології та природознавства в середніх 

загальноосвітніх закладах. 

8. Здатність до проектування власної діяльності 

при навчанні біології та природознавства учнів 

середньої школи. 

9. Здатність здійснювати добір методів і засобів 

навчання біології, спрямованих на розвиток 

здібностей учнів. 

10. Здатність організовувати та популяризувати 

роботу щодо  збереження навколишнього 

середовища серед учасників навчально-виховного 

процесу.   

11. Здатність формувати в учнів предметні 

(спеціальні) уміння з біології.  

12. Здатність здійснювати об’єктивний контроль 

і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з 

біології.  

13. Здатність обирати оптимальні шляхи 

вирішення проблемних ситуацій  у професійній 

діяльності вчителя біології та природознавства.  

14. Здатність створювати умови для забезпечення 

заходів щодо охорони життя і здоров’я учнів у 

навчально-виховному процесі та позаурочній 

діяльності. 

Фахові з предметної спеціалізації (Хімія) 

1. Здатність володіти символікою і термінологією 

хімічної мови. 

2. Здатність розкривати загальну структуру хімічної 

науки на основі взаємозв’язку основних вчень хімії 

про будову речовини, про періодичну зміну 

властивостей хімічних елементів та їх сполук, про 

спрямованість (хімічна термодинаміка), швидкість 

(хімічна кінетика) хімічних процесів та їх 

механізми. 

3. Здатність характеризувати досягнення хімічної 

науки та сучасний стан хімічного виробництва, їх 

ролі у житті суспільства. 

4. Здатність характеризувати та визначати якісний 

та кількісний склад речовин.  

5. Здатність застосовувати сучасні методи 

дослідження для встановлення складу, будови і 

властивостей речовин, інтерпретувати результати 



досліджень. 

6. Здатність до перенесення системи наукових 

хімічних знань у площину навчального предмету 

хімії, здійснення структурування навчального 

матеріалу. 

7. Здатність чітко і логічно відтворювати базові 

знання з хімії, оцінювати нові відомості та 

інтерпретації в контексті формування в учнів 

цілісної природничо-наукової картини світу.  

8. Здатність застосовувати загальну модель процесу 

навчання хімії для планування та організації 

навчально-виховного процесу при вивченні хімії. 

9. Здатність до проектування власної діяльності при 

навчанні хімії учнів середньої школи.  

10. Здатність здійснювати добір методів і засобів 

навчання хімії, спрямованих на розвиток здібностей 

учнів. 

11. Здатність формувати в учнів предметні 

(спеціальні) уміння. 

12. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і 

оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з 

хімії.  

13. Здатність застосовувати сучасні методи й 

освітні технології, у тому числі й інформаційні, для 

забезпечення якості навчально-виховного процесу в 

середніх загальноосвітніх закладах.  

14. Здатність безпечного поводження з хімічними 

речовинами, беручи до уваги їх хімічні властивості, 

у тому числі будь-які конкретні небезпеки пов’язані 

з їх використанням. 

 

е Програмні результати навчання 

 Знання 

1. Знає біологічні терміни та поняття. 

2.  Знає та розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру 

біологічної науки, орієнтується на її сучасні досягнення. 

3. Знає рівні організації живої матерії, особливості їх будови та 

функціонування, взаємозалежність між особливостями будови та 

процесами життєдіяльності  живих організмів.   

4. Знає основні біологічні процеси та їх характеристики, а також  

пояснює дані явища використовуючи знання з хімії, фізики, 

географії.  

5. Знає особливості будови клітин представників усіх царств 

живого. 

6. Знає систематичні категорії та класифікацію представників усіх 

царств живої природи, в тому використовує визначники для 



ідентифікації рослинного чи тваринного організму .  

7. Розуміє онтогенетичні зв’язки між представниками живої 

природи, сутність гіпотез виникнення життя на планеті Земля. 

8. Знає будову, властивості, особливості функціонування основних 

систем людського організму,  в тому числі  функціональних. 

9. Знає сучасні методи теоретичного та експериментального 

дослідження з біології та вміє використовувати у професійній 

діяльності 

10. Знає сучасні теоретичні та практичні основи навчання біології у 

середній загальноосвітній школі. 

Знання з предметної спеціалізації (Хімія) 

1. Знає хімічну термінологію та номенклатуру. 

2.  Знає та розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру 

хімічної науки, орієнтується на її сучасні досягнення. 

3. Знає вчення про періодичну зміну властивостей хімічних 

елементів та їх сполук, про будову речовини та розуміє взаємозв’язок 

між ними.  

4. Знає головні типи хімічних реакцій та їх основні характеристики, 

а також  основні термодинамічні та кінетичні закономірності та умови 

проходження хімічних реакцій  

5. Знає властивості елементів та їх сполук. 

6. Знає класифікацію, будову, властивості та способи одержання 

неорганічних та органічних речовин, в тому числі комплексних та 

координаційних.  

7. Розуміє генетичні зв’язки між класами неорганічних та 

органічних сполук. 

8. Знає будову та властивості високомолекулярних сполук, в тому 

числі  біополімерів. 

9. Знає методи хімічного та фізико-хімічного аналізу, синтезу 

хімічних речовин, у т.ч. лабораторні та промислові способи одержання 

важливих хімічних сполук. 

10. Знає сучасні теоретичні та практичні основи навчання хімії у 

середній загальноосвітній школі. 

 

 

Уміння 

1. Уміє самостійно проводити уроки різних типів, обирати та 

застосовувати  методи і методичні прийоми, різні форми та засоби 

навчання.  

2. Уміє застосовувати знання сучасних теоретичних основ біології 

для пояснення будови, властивостей і особливостей процесів 

життєдіяльності живих організмів, встановлювати взаємозалежність 

між будовою та функціями біологічних об’єктів.  

3. Уміє застосовувати класифікацію живої природи, її  таксономічні 

категорії.  

4. Уміє виконувати біологічні експерименти та дослідження як засіб 



навчання та для вивчення сутності біологічних процесів, явищ. 

5. Уміє аналізувати будову та функції живих об’єктів та 

пояснювати принципи життєдіяльності на основі біологічних, хімічних, 

фізичних теорій. 

6. Уміє характеризувати особливості функціонування живої 

природи у взаємозалежності зі середовищем існування, розкривати 

механізми адаптації організмів. 

7. Уміє розв’язувати біологічні задачі генетичного, екологічного, 

біофізичного та біохімічного змісту. 

8. Уміє переносити систему наукових біологічних знань у площину 

навчального предмета біології, чітко і логічно розкривати основні 

закономірності біології. 

9. Уміє застосовувати методичні підходи і сучасні технології 

навчання біології  з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів.  

10. Володіє іноземною мовою на рівні, необхідному для роботи з 

науково-методичною літературою. 

11. Здатний забезпечувати охорону життя і здоров'я учнів у 

навчально-виховному процесі та позаурочної діяльності. 

12. Здатний застосовувати сучасні методики і технології навчання 

біології, в тому числі інформаційні, для забезпечення якості навчально-

виховного процесу в основній школі.   

 

Уміння  з предметної спеціалізації (Хімія) 

1. Уміє самостійно проводити уроки, вибирати та застосовувати 

продуктивні технології, методи, прийоми, форми та засоби навчання. 

2. Уміє застосовувати знання сучасних теоретичних основ хімії для 

пояснення будови, властивостей і класифікації неорганічних і 

органічних речовин, періодичної зміни властивостей хімічних 

елементів та їх сполук, утворення хімічного зв'язку, спрямованості 

(хімічна термодинаміка) та швидкості (хімічна кінетика) хімічних 

процесів. 

3. Уміє застосовувати класифікацію неорганічних та органічних 

речовин, їх номенклатуру та основні властивості. 

4. Здатний виконувати хімічний експеримент як засіб навчання та 

для дослідження хімічних явищ.  

5. Уміє аналізувати склад, будову речовин та характеризувати їх 

фізичні та хімічні властивості.  

6. Характеризує речовини та хімічні реакції в єдності якісної та 

кількісної сторін.  

7. Володіє різними методами розв’язування розрахункових і 

експериментальних задач з хімії та методикою навчання їх школярів.   

8. Уміє переносити систему наукових хімічних знань у площину 

навчального предмета хімії, чітко і логічно розкривати основні теорії та 

закони хімії. 

9. Уміє застосовувати методичні підходи і сучасні технології 



навчання хімії з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей 

учнів.  

10. Володіє основами професійної культури, здатний до підготовки 

та редагування текстів професійного змісту державною мовою. 

11. Володіє іноземною мовою на рівні, необхідному для роботи з 

науково-методичною літературою. 

12. Здатний забезпечувати охорону життя і здоров'я учнів у 

навчально-виховному процесі та позаурочної діяльності. 

13.  Володіє інформаційно-комунікаційними технологіями. 

 

 

Комунікація 

1. Здатний  з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну 

стратегію  зі всіма учасниками освітнього процесу. 

2. Організовує  співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в 

команді (педагогічному колективі освітнього закладу, інших 

професійних об’єднаннях). 

3. Здатний розуміти значення культури як форми людського 

існування,  цінувати різноманіття та мультикультурність світу  і 

керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, 

діалогу і співробітництва. 

4. Здатний виявляти психологічні особливості засвоєння учнями 

навчальної інформації, психологічні особливості становлення 

характеру учнів, розвитку їх здібностей з метою діагностики, 

прогнозування ефективності та корекції педагогічного процесу. 

5. Здатний ставитися однаково толерантно до учнів з різними 

психо-фізіологічними, фізичними, соціальними можливостями. 

 

Автономія і відповідальність 

1. Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим 

рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції. 

2. Здатний аналізувати соціально та особистісно  значущі 

світоглядні проблеми, приймати рішення на  основі  сформованих  

ціннісних орієнтирів. 

3. Здатний створювати рівноправне і справедливе освітнє 

середовище, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх 

соціально-культурно-економічного контексту. 

 

 

 

Розробники освітньо-професійної програми:  

 


