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Екзамени Заліки 

І курс (11) 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)  

Анатомія та морфологія рослин Іноземна мова 

Зоологія  безхребетних Фізичне виховання 

Психологія ІК технології в галузі 

 Навчальна практика з анатомії та 

морфології живих організмів 

І курс (12) 

014.07 Середня освіта (Географія)  

Гідрологія Іноземна мова 

Геоморфологія Фізичне виховання 

Психологія ІК технології в галузі 

Геологія з основами геохімії Загально-географічна навчальна 

практика 

І курс (13) 

014.06 Середня освіта (Хімія)  

Загальна хімія Іноземна мова 

Психологія Фізичне виховання 

Історія хімії ІК технології в галузі 

 Лабораторно – хімічна навчальна 

практика 

  

  

І курс (після коледжу) (14) 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)  

Спеціалізація:  психологія  

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

Вікова фізіологія та шкільна гігієна 

Систематика рослин Соціальна психологія 

Зоологія хребетних Навчальна практика з систематики 

живих організмів 

Анатомія людини Курсова робота з біологічних 

дисциплін 

  



І курс (після коледжу) (15 ) 

014.06 Середня освіта (Хімія) 

Спеціалізація: біологія 

Українська мова за професійним 

спрямуванням 

Органічна хімія 

Неорганічна хімія Хімія навколишнього середовища 

Аналітична хімія Лабораторно-аналітична навчальна 

практика 

 Курсова робота з хімічних дисциплін 

І курс (після коледжу)  (16) 

014.07 Середня освіта (Географія)  

Спеціалізація: біологія   

Українська мова за професійним 

спрямуванням 

Вікова фізіологія та шкільна гігієна 

Геологія з основами геохімії Фізико – географічна навчальна 

практика 

Гідрологія та геоморфологія Курсова робота з географічних 

дисциплін 

Ботаніка  

Зоологія  

  

І курс  (17) 

091 Біологія 

Анатомія та морфологія рослин Іноземна мова 

 Зоологія безхребетних Фізичне виховання 

Цитологія ІК технології в галузі 

Психологія Навчальна практика з анатомії та 

морфології живих організмів 

І курс  (18) 

101 Екологія 

Біологія Іноземна мова 

Основи екології Фізичне виховання 

Загальне землезнавство ІК технології в галузі 

Біоорганічна хімія Хіміко - екологічна навчальна 

практика 

 Курсова робота з екологічних 

дисциплін 

І курс (після коледжу)   (19) 

101 Екологія 

Українська мова за професійним 

спрямуванням 

Прилади і методи контролю 

екологічних параметрів 

Біоорганічна хімія Хіміко – екологічна навчальна 

практика 

Загальна екологія  



Екосистемологія  

ІІ курс  (21) 

014.05 Середня освіта (Біологія)  

Спеціалізація: Хімія 

Іноземна мова Квітникарство 

Систематика рослин Навчальна практика з систематики 

живих організмів 

Зоологія  хребетних Курсова робота з біологічних 

дисциплін 

Педагогіка  

Загальна та неорганічна хімія  

  

ІІ курс  (22) 

014.07 Середня освіта (Географія)  

Спеціалізація: Біологія 

Іноземна мова Методика роботи на шкільному 

географічному майданчику 

Педагогіка  Фізико-географічна навчальна 

практика 

Географія материків і океанів Курсова робота з географічних 

дисциплін 

Ботаніка  

Зоологія  

  

ІІ курс (23) 

014.06 Середня освіта (Хімія)  

Спеціалізація: Біологія 

Іноземна мова  Комп’ютерні технології в хімії 

Педагогіка  Лабораторно-аналітична навчальна 

практика 

Аналітична хімія Курсова робота з хімічних дисциплін 

Ботаніка  

Зоологія  

ІІ курс (після коледжу)  (24) 

014.05 Середня освіта (Біологія)  

Спеціалізація: Психологія 

Філософія  Радіобіологія  

Фізіологія рослин Навчальна практика (дослідження 

біологічних особливостей живих 

організмів) 

Педагогіка  

Методика навчання біології та 

природознавства 

 

Методика роботи психолога  



ІІ курс (після коледжу) (25) 

014.06 Середня освіта (Хімія)  

Спеціалізація: Біологія 

Філософія  Фізико-хімічні методи дослідження 

Педагогіка  Високомолекулярні сполуки 

Методика навчання хімії Хіміко-технологічна навчальна 

практика 

Фізична хімія  

Методика навчання біології та 

природознавства 

 

  

ІІ курс (після коледжу)   (26) 

014.07 Середня освіта (Географія)  

Спеціалізація: Біологія 

Філософія  Ландшафтознавство 

Педагогіка Рекреаційна географія 

Методика навчання географії Соціально-економічна навчальна 

практика 

Фізична географія України  

Методика навчання біології та 

природознавства 

 

ІІ курс (27) 

014.05 Середня освіта (Біологія)  

Спеціалізація: Психологія 

Іноземна мова Квітникарство 

Систематика рослин Навчальна практика з систематики 

живих організмів 

Зоологія хребетних Курсова робота з біологічних 

дисциплін 

Педагогіка  

Психологія спілкування  

ІІІ курс (31) 

014.05 Середня освіта (Біологія)  

Спеціалізація: Хімія   

Філософія  Радіобіологія  

Методика навчання біології та 

природознавства 

Навчальна практика 

Фізіологія рослин Педагогічна виробнича практика 

Органічна хімія  

Методика навчання хімії  

 

ІІІ курс (32) 

014.07 середня освіта  (Географія) 

Спеціалізація: Біологія    



Філософія   Ландшафтознавство 

Методика навчання географії Рекреаційна географія 

Фізична географія України  

Методика навчання біології та 

природознавства 

Навчальна практика 

 Педагогічна виробнича практика 

ІІІ курс (33) 

014.06 Середня освіта (Хімія) 

Спеціалізація: Біологія 

Філософія  Фізико-хімічні методи дослідження 

Методика навчання хімії Високомолекулярні сполуки 

Фізична хімія Навчальна практика 

Методика навчання біології та 

природознавства 

Педагогічна виробнича практика 

ІІІ курс  (34) 

014.05 Середня освіта (Біологія) 

Спеціалізація: психологія     

Філософія  Радіобіологія  

Методика навчання біології та 

природознавства 

Навчальна практика 

Фізіологія рослин Педагогічна виробнича практика 

Психодіагностика   

Методика роботи психолога   

IV курс (41) 

Напрям підготовки: 6.040102 Біологія 

Спеціалізація: Хімія    

Політична та соціологічні науки Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 

Фізіологія людини  і тварин Історія біології 

Біотехнологія та генна інженерія Основи хімічної технології 

 Історія хімії 

 Педагогічна практика 

ІV курс  (42,43) 

Напрям підготовки: 6.040104 Географія 

Спеціалізація: Біологія   

Політична та соціологічні науки Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 

Регіональна економічна і соціальна 

географія 

Геоекологія 

Генетика з основами селекції Географія людської діяльності 

Фізіологія людини і тварин Педагогічна практика 

IV курс (44) 

Напрям підготовки: 6.040102 Біологія 

Спеціалізація: Практична психологія    



Політична та соціологічні науки Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 

Фізіологія людини  і тварин Історія біології 

Біотехнологія та генна інженерія Соціальна психологія 

 Основи психокорекції 

 Педагогічна практика 

ІV курс  (45) 

Напрям підготовки: 6.040101 Хімія 

Спеціалізація: Інформатика   

Політична та соціологічні науки Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 

Основи хімічної технології Неорганічний синтез 

Мови програмування Органічний синтез 

Методика навчання інформатики Педагогічна практика 

ІV  курс (після коледжу)  (46) 

Напрям підготовки: 6.040101 Хімія  

Спеціалізація: Біологія    

Політична та соціологічні науки Неорганічний синтез 

Основи хімічної технології Органічний синтез 

 Фізіологія людини і тварин 

 Педагогічна практика 

ІV  курс (після коледжу)  (47) 

Напрям підготовки: 6.040102 Біологія 

Спеціалізація: практична психологія    

Політична та соціологічні науки Історія біології 

Фізіологія людини і тварин Соціальна психологія 

Біотехнологія та генна інженерія Основи психокорекції 

 Педагогічна практика 

І  курс (161о) 

014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини  

Спеціалізація: хімія  (1 рік 4 місяці) 

Ділова іноземна мова Основи етології 

Алелопатія Цивільний захист та охорона праці в 

галузі 

Генетика людини Загальна паразитологія 

Орнітологія  

Педагогіка профільної школи  

І  курс (162о) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

Спеціалізація: біологія  (1 рік 4 місяці) 

Ділова іноземна мова Регіональний геолого-

геоморфологічний аналіз 

Педагогіка профільної школи Цивільний захист та охорона праці в 

галузі 



Геоекономіка  Проблеми соціально-економічного 

розвитку регіонів України 

 Сучасне природокористування 

 Алелопатія 

I  курс (163о) 

014.06 Середня освіта (Хімія) 

Спеціалізація:біологія (1 рік 4 місяці)  

Ділова іноземна мова Цивільний захист та охорона праці в 

галузі 

Хімія природних сполук Основи хімічної безпеки 

Хімія комплексних сполук Основи етології 

Педагогіка профільної школи  

І  курс (164о) 

014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини 

Спеціалізація: психологія 

Ділова іноземна мова Основи етології 

Алелопатія Цивільний захист та охорона праці в 

галузі 

Генетика людини Загальна паразитологія 

Орнітологія  

Педагогіка профільної школи  

I  курс (165о) 

014.06 Середня освіта (Хімія) 

Спеціалізація: інформатика 

Ділова іноземна мова Цивільний захист та охорона праці в 

галузі 

Хімія природних сполук Основи хімічної безпеки 

Хімія комплексних сполук Інформаційна безпека 

Педагогіка профільної школи  

I  курс (161п) 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)  

Ділова іноземна мова Цивільний захист та охорона праці в 

галузі 

Анатомія людини Основи етології 

Педагогіка профільної школи Навчальна практика з біології 

Методика навчання біології та 

природознавства 

 



I  курс (162п) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

Ділова іноземна мова Цивільний захист та охорона праці в 

галузі 

Геологія з основами геохімії Географія людської діяльності 

Загальне землезнавство Географія культури та релігій 

Педагогіка профільної школи Навчальна практика з географії 

I  курс (163п) 

014.06 Середня освіта (Хімія)  

Ділова іноземна мова Цивільний захист та охорона праці в 

галузі 

Органічна хімія Хімія і технологія очищення води 

Біологічна хімія Навчальна практика з хімії 

Фізична і колоїдна хімія  

Педагогіка профільної школи  

ІI  курс (261п) 

014.05 Середня освіта (Біологія) 

Мікробіологія з основами вірусології 

та імунології 

Флора вищих водних рослин 

Генетика людини Основи філогенії рослин і тварин 

Основи сільського господарства Орнітологія 

 Загальна паразитологія 

 Виробнича (педагогічна) практика 

ІI  курс (262п) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

Економічна і соціальна географія 

України 

Географія глобалізацій них процесів 

Регіональна економічна і соціальна 

географія 

Виробнича (педагогічна) практика 



ІI  курс (263п) 

014.06 Середня освіта (Хімія) 

Методика навчання хімії у 

профільній школі 

Методика розв’язання задач з хімії 

Хімія природних сполук Хімія перехідних елементів 

Хімія колоїдно - дисперсних систем Хімія навколишнього середовища 

Кінетика та адсорбція Виробнича (педагогічна) практика 

ІI  курс (262н) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

Актуальні проблеми фізичної 

географії 

Проблеми соціально-економічного 

розвитку регіонів України 

Методологія географії Географія світових комунікацій 

 Науково-дослідна практика 

 

 

            

Декан факультету                                                       Миколайко В.П. 


