
Профіль освітньо-професійної програми  

Освітня кваліфікація - Магістр освіти 

Спеціальність - 014.06 Середня освіта (Біологія) з предметною 

спеціалізацією: хімія  

Професійна кваліфікація:  

Вчитель біології.  

Учитель хімії. 

 

Тип диплому та обсяг 

програми 
Одиничний ступінь, 90 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 – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК 

– 7 рівень. 

 

а Мета програми 

 набуття академічної та професійної кваліфікації для навчання біології, 

хімії у загальноосвітній школі.  

 

б Характеристика програми 

1 Предметна 

область, напрям 

Зміст теоретичних знань: педагогіка і психологія 

загальної освіти, теоретико-методологічні основи 

біології, методики навчання біології у профільній 

школі, дисциплін предметної спеціалізації (хімія). 

Цикл загальної підготовки – 25 кредитів 

Гуманітарна підготовка – 11 кредитів 

Фундаментальна підготовка – 14 кредитів 

Цикл професійної підготовки – 38 кредитів 

Науково-предметна підготовка – 38 кредитів 

Дисципліни вільного вибору студента 

Дисципліни предметної спеціалізації (Біологія) – 

30 кредитів 

Практична підготовка – 15 кредитів 

Атестація – 12 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. 

 



3 Орієнтація 

програми 

Набуття методик навчання і виховання; вмінь і 

навичок використання інструментів і обладнання 

необхідних в освітньому процесі для навчання 

біології у середній школі. 

4 Особливості 

програми 

Проходження науково-виробничої практики.  

 

в Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштуван

ня  

Сфера працевлаштування – заклади середньої 

освіти. 

Професійні назви робіт: Вчитель середнього 

навчально-виховного закладу; Організатор 

позакласної та позашкільної виховної роботи з 

дітьми; Педагог-організатор;  

2 Продовження 

освіти  

Продовження навчання на третьому 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.   

2 Система 

оцінювання 

Екзамени, заліки, захист випускної кваліфікаційної 

роботи. 

Атестація здійснюється у формі захисту випускної 

кваліфікаційної роботи. 

У разі присвоєння додаткової професійної 

кваліфікації проводиться атестаційний екзамен за 

предметною спеціалізацією  

Вимоги до кваліфікаційної роботи (за 

наявності) 

Кваліфікаційна робота за спеціальністю 

014.06 Середня освіта (Біологія) може 

виконуватися здобувачем ступеня бакалавра та 

захищатися перед екзаменаційною комісією.  

Кваліфікаційна робота здобувача освітнього 

ступеня магістр має бути результатом самостійного 

наукового дослідження з експериментальною 

складовою.  

Кваліфікаційна робота оприлюднюється на 

сайті підрозділу ВНЗ (у відкритому доступі), після 



перевірки на плагіат.  

 

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 застосовувати елементи теоретичного 

та експериментального дослідження в професійній 

діяльності. 

2. Здатність використовувати біологічну 

термінологію, оперувати систематичними 



категоріями. 

3. Здатність характеризувати основні процеси 

життєдіяльності живих організмів, встановлювати 

взаємозалежність між компонентами екосистем. 

4. Здатність аналізувати  біологічні явища на основі 

біохімічних та біофізичних процесів. 

5. Здатність характеризувати різні рівні організації 

живої матерії та встановлювати їх взаємозв’язок 

між собою.  

6. Здатність підбирати та створювати контрольні 

теоретичні запитання, біологічні завдання, задачі та 

вправи, біологічні дослідження, спостереження  та 

експерименти. 

7. Здатність виконувати біологічні дослідження та 

спостереження, описувати їх, аналізувати, 

оцінювати отримані результати і вміти їх 

інтерпретувати. 

8. Здатність застосовувати сучасні методики і 

освітні технології для забезпечення якості 

навчально-виховного процесу з біології в середніх 

загальноосвітніх закладах. 

9. Здатність застосовувати сучасні методики 

діагностування досягнень учнів, здійснювати 

педагогічних супровід процесів соціалізації та 

професійного самовизначення учнів, підготовки їх 

до свідомого вибору життєвого шляху.  

10. Здатність до самостійної пізнавальної 

діяльності з набуванням знань, умінь і навичок у 

пізнанні біологічної науки, в галузі біологічного 

експериментування при проведенні наукового 

дослідження 

11. Дотримання етичних норм у 

комунікації з колегами, учнями й вихованцями та 

їхніми батьками. 

12. Уміння організовувати комунікацію 

учнів і вихованців. 

13. Уміння обдумано обирати шляхи 

вирішення непередбачуваних проблем у 

професійній діяльності.  

14. Відповідальність за забезпечення 

охорони життя і здоров’я учнів у навчально-

виховному процесі та позаурочній діяльності. 

15. Уміння створювати позитивний 

психологічний мікроклімат, що сприяє навчанню 

всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-

економічного контексту.   



16. Комунікація зі спільнотами – на 

місцевому, регіональному, національному, 

європейському та глобальному рівнях – для 

розвитку відповідних професійних знань і вмінь, 

осмислення практик та контекстів. 

 

е Програмні результати навчання 

 Знання 

1. Знає історію розвитку біології та біологічної науки в Україні. 

Ієрархічність біосистем різних рівнів організації живої природи 

інформацію про комплексний характер сучасної біологічної науки, її 

теоретичне та практичне значення, методи біологічних досліджень, 

внесок учених у розвиток біології. 

2. Знає методологію виконання досліджень рівнів організації живої 

природи як у природних та лабораторних умовах. 

3. Знає біогенні елементи, неорганічні йони, неорганічні та 

органічні речовини у складі біосистем, встановлює зв’язок між 

будовою, властивостями та біологічними функціями цих речовин.  

4. Знає будову еукаріотичної клітини – поверхневого апарату, 

цитоплазми, ядра у порівнянні з морфофізіологічними особливостями 

прокаріотичної клітини, функціональні зв’язки органел, завдяки яким 

досягається цілісність клітини, клітинний метаболізм, процеси 

матричного синтезу, взаємозв’язок речовин, енергії та генетичної 

інформації у біосистемах.  

5. Знає будову організмів як біологічних систем та самостійний 

рівень організації живих систем, різноманітність організмів, основні їх 

властивості, внутрішні та зовнішні зв’язки систем; форми рослинних 

виділень і їх значення та місце в різних типах фітоценозів; механізм 

хімічної взаємодії рослин у ценозах;  

6. Знає закони генетики; причини виникнення генних та 

хромосомних захворювань; особливості успадкування захворювань; 

несприятливі фактори, які впливають на вагітну та плід; сучасні 

уявлення про геном людини; особливості проявів спадкової патології; 

методи генної інженерії, клонування.   

7. Знає ознаки життя на популяційно-видовому, екосистемному та 

біосферному рівнях; роль антропогенних впливів на природу, 

перспективи розвитку взаємовідносин людини і біосфери,  кругообіг 

речовин і потік енергії, що забезпечують стабільність і динамічність 

цих біосистем й підтримують рівновагу в біосфері; аспекти взаємодії 

живих організмів, вплив організмів паразитів на біологічні системи.   

8. Знає видовий склад флори вищих водних рослин України; 

основні гідрофільні родини флори України; адвентивні види та види з 

високою інвазійною здатністю; рідкісні види, зокрема види вищої 

водної флори; основні віхи розвитку фітоценології як складової 

геоботаніки у світі та в Україні; особливості будови фітоценозу; 

сезонні та незворотні зміни фітоценозів.  



9. Знає загальні принципи організації представників класу Птахи та 

їх пристосування до польоту; основних систематичних та екологічних 

груп птахів і їх представників; різноманітність тваринного світу, 

основні закономірності його формування; просторовий розподіл, 

будову, еволюцію та систематику тварин, їх значення в житті людини.   

10. Знає взаємостосунки  паразитичних організмів  з організмами, на 

яких вони паразитують, та довколишнім середовищем, структуру й 

динаміку паразитарних систем, значення паразитів у природних 

біосистемах і практичній діяльності людини. 

11. Знає основні етапи розвитку життя на Землі, механізми і 

напрямки еволюційного процесу, особливості еволюції одноклітинних 

і багатоклітинних еукаріотів, чинники еволюції людини, систему 

органічного світу як відображення його історичного розвитку; 

механізми адаптації вищих водних рослин, представників орнітофауни 

до середовища існування. 

12. Здатний використовувати теоретичні та практичні методи 

дослідження біології для проведення лабораторних та польових 

практикумів з біології. 

13. Володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу і 

синтезу в професійній діяльності. 

14. Здатний критично використовувати світоглядні теорії при 

розв’язанні соціальних і професійних завдань. 

15. Здатний реалізовувати державний стандарт і навчальні програми 

з біології.  

 

Уміння 

1. Уміє ефективно використовувати на практиці різні теорії 

навчання, проводити уроки біології різних типів, обирати та 

застосовувати  методи і методичні прийоми, різні форми та засоби 

навчання. 

2. Уміє планувати дослідження, проводити дослідження поведінки 

тварин, змін видової вищої флори водних рослин та фітоценозів; 

інтерпретувати та аналізувати отримані результати досліджень з  

метою моніторингу стійкості індивідуальних організмів та фітоценозів 

до антропогенних навантажень.  

3. Уміє використовувати методи досліджень оцінювання 

потенційної алелопатичної  активності різних видів та напруженість 

алелопатичного режиму в конкретних фітоценозах для здійснення   

оцінки стану навколишнього середовища; виявляти антропогенні 

чинники, які негативно або згубно впливають на рослинні та тваринні 

угруповання та розробляти засоби запобігання таким впливам на 

локальному рівні. 

4. Уміє використовувати знання про хімічну організацію клітини, 

будову та функції основних її компонентів для формування в учнів 

знань про клітину як біологічну систему і структурно-функціональну 

одиницю живої природи.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0


5. Уміє здійснювати порівняння різних рівнів організації живої 

природи, робити висновок,  що організм є самостійною біологічною 

системою, яка перебуває у взаємозв’язках з умовами середовища та 

біосистемами різних рівнів.  

6. Уміє використовувати знання з організації та функціонування 

надорганізмових систем різних рівнів (популяцій, видів, біоценозів, 

екосистем, біосфери) для розвитку поняття гомеостаз на всіх рівнях 

організації живої природи;  характеризувати механізми формування, 

еволюції та існування паразитарних систем; системні уявлення про 

популяції паразитів та інших живих організмів; розкривати цілісний 

образ живої природи.  

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

біофізичного та біохімічного змісту, виділяти основні клінічні 

симптоми спадкових захворювань; проводити профілактичні заходи, 

спрямовані на попередження спадкових та вроджених захворювань.  

8. Уміє використовувати міжпредметні зв’язки, що реалізуються під 

час розкриття змісту суміжних понять біології й інших предметів 

освітньої галузі «Природознавство». 

9. Уміє підбирати оптимальні технології для реалізації завдань 

досліджень, різностороннього вивчення психологічних особливостей 

учня та складання психолого-педагогічної характеристики на учня та 

колективу класу з метою підвищення рівня організації навчально-

виховного процесу з біології та природознавства. 

10. Уміє застосовувати методичні підходи і сучасні технології 

навчання біології  з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів. 

11. Уміє застосовувати сучасні методики і технології навчання 

біології, в тому числі інформаційно-комунікаційні, для забезпечення 

якості навчально-виховного процесу в основній та старшій школі. 

12. Уміє застосовувати методи оцінювання та діагностування 

досягнень учнів, здійснювати педагогічних супровід процесів 

соціалізації та професійного самовизначення учнів, підготовки їх до 

свідомого вибору життєвого шляху. 

13. Уміє сприймати новоздобуті знання в області біології та 

педагогіки та інтегрувати їх із уже наявними, з метою підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу. 

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

науково-методичною літературою. 

15. Володіє наставницькими навичками, що необхідні для керування 

науково-дослідницькою діяльністю школярів з біології. 

 

 

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. 

6. Здатний усвідомлювати та розуміти фактори, які мають 

позитивний чи негативний вплив на комунікацію, та здатність 

визначити та врахувати ці фактори в конкретних комунікаційних 

ситуаціях. 

 

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:  

 

Красноштан Ігор Васильович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

біології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

 

 

 


