
 



 

Історія та культура України Основи теорій суспільної географії 

Загальне землезнавство Біогеографія 

Метеорологія і кліматологія ІК технології в галузі 

Картографія з основами топографії  

І курс  (17) 

091 Біологія 

Історія та культура України Основи вищої математики 

Українська мова за професійним 

спрямуванням 

Біологічна номенклатура 

Вікова фізіологія та шкільна гігієна Основи медичних знань 

І курс  (у17)  

091 Біологія 
(термін навчання 2 роки 10 міс.) 

Історія та культура України Загальна та неорганічна хімія 

Анатомія та морфологія рослин Біофізика  

Зоологія безхребетних Цитологія і гістологія з основами 

ембріології 

Грунтознавство Вікова фізіологія та шкільна гігієна 

І курс (18) 

101 Екологія 

Українська мова за професійним 

спрямуванням 

Фізика 

Історія та культура України Вища математика 

 Загальна та неорганічна хімія 

І курс (у19/3) 

101 Екологія 

(термін навчання 2 роки 10 міс.) 

 

Історія та культура України Загальне землезнавство 

Біологія  Загальна та неорганічна хімія 

Основи екології Ландшафтна екологія 

Хімія навколишнього середовища  

І курс (у19/2) 

101 Екологія 

(термін навчання 1рік 10 міс.) 

 

Хімія навколишнього середовища Екологічне лісознавство 

Природоохоронне законодавство та 

екологічне право 

Нормування антропогенного навантаження 

на н/с 

Ландшафтна екологія Урбоекологія 

  

ІІ курс (21) 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)  

Спеціалізація:  психологія 

Гістологія  з основами цитології та 

ембріології 

Інтегрований захист живих організмів 

Анатомія людини Основи наукових досліджень в біології 

Грунтознавство Вступ до спеціальності 

Мікологія Шкільний курс «Основи здоров’я» та 

методика його навчання 

ІІ курс (22) 



014.07 Середня освіта (Географія ) 

Спеціалізація:  біологія та здоров’я людини 

Загальне землезнавство Основи технологій виробництва 

Основи сільського господарства Географія грунтів з основами 

грунтознавства 

 Біогеографія  

 Основи наукових досліджень в географії 

 Історична географія 

 Географія культури та релігій 

ІІ курс (23) 

014.06 Середня освіта (Хімія)  

Спеціалізація: Інформатика 

Неорганічна хімія Аналітична хімія 

Інформатика Техніка хімічного експерименту 

Педагогічне прикладне програмне 

забезпечення 

Неорганічний синтез 

ІІ курс  (у24) 

014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини  

Спеціалізація:  психологія  
(термін навчання 2роки 10 міс.) 

 

Іноземна мова Фізіологія вищої нервової діяльності 

Психологія Охорона праці та безпека життєдіяльності 

Основи сільського господарства Психодіагностика 

 Курсова робота з педагогіки або психології 

 Педагогічна навчальна практика 

ІІ курс  (у25 ) 

014.06 Середня освіта (Хімія) 
(термін навчання 2роки 10 міс.) 

 

Іноземна мова Охорона праці та безпека життєдіяльності 

Психологія  Фізико-хімічні методи дослідження 

Органічна хімія  Неорганічний синтез 

 Курсова робота з педагогіки або психології 

 Педагогічна навчальна практика 

ІІ курс   (у26) 

014.07 Середня освіта (Географія)  

Спеціалізація: біологія та здоров’я людини  
(термін навчання 2роки 10 міс.) 

 

Іноземна мова Охорона праці та безпека життєдіяльності 

Загальне землезнавство Краєзнавство і туризм 

Психологія  Курсова робота з педагогіки або психології 

Географія материків і океанів Педагогічна навчальна практика 

ІІ курс  (27) 

091 Біологія 

Загальна та неорганічна хімія  Біофізика 

Мікологія  Біогеографія  

Основи сільського господарства Гістологія з основами ембріології 

Ґрунтознавство   

ІІ курс  (28) 

101 Екологія 

Хімія навколишнього середовища Загальна екологія (та неоекологія) 



Екосистемологія   Ландшафтна екологія 

 Урбоекологія 

ІІ курс  (у29) 

101 Екологія 
(термін навчання 2роки 10 міс.) 

 

Іноземна мова Охорона праці та безпека життєдіяльності 

Природоохоронне законодавство та 

екологічне право 

Урбоекологія 

Нормування антропогенного навантаження 

на н/с 

Екологічне лісознавство 

ІІІ курс  (31) 

014.05 Середня освіта (Біологія)  

Спеціалізація: Хімія 

Фізіологія вищої нервової діяльності Історія педагогіки 

Основи сільського господарства Організація позакласної роботи з біології та 

природознавства 

Загальна екологія Курсова робота з педагогіки або психології 

Аналітична хімія Педагогічна навчальна практика 

ІІІ курс  (32) 

014.07 Середня освіта (Географія)  

Спеціалізація: Біологія 

Фізіологія рослин Географія населення 

Краєзнавство і туризм Історія педагогіки 

 Анатомія людини 

 Мікробіологія з основами вірусології 

 Педагогічна навчальна практика 

 Курсова робота з педагогіки або психології 

ІІІ курс (33) 

014.06 Середня освіта (Хімія)  

Спеціалізація: Біологія 

Органічна хімія  Історія педагогіки 

Анатомія людини Неорганічний синтез 

Мікробіологія з основами вірусології Курсова робота з педагогіки або психології 

Фізіологія рослин Педагогічна навчальна практика 

ІІІ курс   (34) 

014.05 Середня освіта (Біологія)  

Спеціалізація: Психологія 
(термін навчання 3роки 10 міс.) 

 

Мікробіологія з основами вірусології Основи філогенії рослин і тварин 

Фізіологія людини і тварин Методика розв’язування задач з біології 

Мікологія  Біолого-психологічна навчальна практика 

Основи психологічного консультування Курсова робота з біологічних дисциплін 

ІІІ курс  (35) 

014.06 Середня освіта (Хімія)  

Спеціалізація: Біологія 
(термін навчання 2роки 10 міс.) 

 

Біологічна хімія Еволюційне вчення 

Методика розв’язування задач з хімії Хіміко-біологічна навчальна практика 

Колоїдна хімія Курсова робота з хімічних дисциплін 

  



  

  

ІІІ курс   (36) 

014.07 Середня освіта (Географія)  

Спеціалізація: Біологія 
(термін навчання 2роки 10 міс.) 

Регіональні економічна і соціальна 

географія 

Географія населення 

Фізіологія рослин Геоінформаційні технології в географії 

 Анатомія людини 

 Мікробіологія з основами вірусології 

 Еволюційне вчення 

 Географо-біологічна навчальна практика 

 Курсова робота з географічних дисциплін 

ІІІ курс (37) 

014.05 Середня освіта (Біологія)  

Спеціалізація: Психологія 

Фізіологія вищої нервової діяльності Історія педагогіки 

Основи сільського господарства Загальна та неорганічна хімія 

Загальна екологія Педагогічна навчальна практика 

Соціальна психологія Курсова робота з педагогіки або психології 

ІV курс (41) 

014.05 Середня освіта (Біологія)  

Спеціалізація: Хімія   

Політична та соціологічна науки Біоорганічна хімія 

Мікробіологія з основами вірусології Охорона праці та безпека життєдільності 

Фізіологія людини і тварини Методика розв’язування задач з біології 

Фізична і колоїдна хімія Біолого-хімічна практика 

 Курсова робота з біологічних дисциплін 

 

ІV курс (42) 

014.07 середня освіта  (Географія) 

Спеціалізація: Біологія    

Політична та соціологічна науки Геоінформаційні технології в географії 

Регіональні економічна і соціальна 

географія 

Охорона праці та безпека життєдільності 

 Еволюційне вчення 

 Географія туризму 

 Географічно-біологічна навчальна практика 

 Курсова робота з географічних дисциплін 

ІV курс (43) 

014.06 Середня освіта (Хімія) 

Спеціалізація: Біологія 

Політична та соціологічна науки Охорона праці та безпека життєдільності 

Біологічна хімія Еволюційне вчення 

Методика розв’язання задач з хімії Організація наукової роботи учнів класів 

хіміко-біологічного профілю 

Колоїдна хімія Хіміко-біологічна навчальна практика 

 Курсова робота з хімічних дисциплін 

ІV курс  (44) 

014.05 Середня освіта (Біологія) 



Спеціалізація: психологія     

Політична та соціологічна науки Біоорганічна хімія 

Мікробіологія з основами вірусології Охорона праці та безпека життєдільності 

Фізіологія людини і тварин Методика розв’язування задач з біології 

Основи психологічного консультування Біолого-психологічна навчальна практика 

 Курсова робота з біологічних дисциплін 

І  курс (161о) 

014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини  

Спеціалізація: хімія  (1 рік 4 місяці) 

Філософія та соціологія освіти Академічна риторика 

Флора вищих рослин Психологія профільної школи 

Фенологія  Хімія природних сполук 

 Хімія колоїдно-дисперсних систем 

І  курс (162о) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

Спеціалізація: Біологія та здоров’я людини  (1 рік 4 місяці) 

Філософія та соціологія освіти Психологія профільної школи 

Туристичні ресурси України Академічна риторика 

Політична географія Географія глобалізаційних процесів 

 Орнітологія 

I  курс (163о) 

014.06 Середня освіта (Хімія) 

Спеціалізація:Інформатика (1 рік 4 місяці)  

Філософія та соціологія освіти Академічна риторика 

Хімія гетероциклічних сполук Хімія і технологія очищення води 

Хімія колоїдно-дисперсних систем Психологія профільної школи 

Кінетика та адсорбція  

І  курс (164о) 

014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини 

Спеціалізація: психологія 

Філософія та соціологія освіти Академічна риторика 

Флора вищих рослин Психологія профільної школи 

Фенологія Психологія впливу 

 Психологія девіантної поведінки 

I  курс (161п) 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)  

Філософія та соціологія освіти Академічна риторика 

Ботаніка Психологія профільної школи 

Зоологія Гістологія з основами цитології та 

ембріології 

Ґрунтознавство Біотехнологія та генна інженерія 

I  курс (162п) 



014.07 Середня освіта (Географія) 

Філософія та соціологія освіти Психологія профільної школи 

Картографія з основами топографії Академічна риторика 

Географія глобалізаційних процесів Метеорологія і кліматологія 

ІI  курс (261о) 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Спеціалізація: хімія 

Методика навчання біології в профільній 

школі 

Основи здоров’язбереження 

Методика навчання хімії в профільній 

школі 

Менеджмент природних ресурсів 

 Хімія комплексних сполук 

 Хімія і технологія очищення води 

 Токсикологічна хімія 

 Виробнича (педагогічна) практика 

ІI  курс (262о) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

Спеціалізація:  Біологія та здоров’я людини 

Міжнародний туризм та туристичні ресурси 

України 

Геофізика і геохімія ландшафтів 

Методика навчання географії у профільній 

школі 

Методика навчання шкільного курсу 

«Основи здоров’я» 

Методика навчання біології у профільній 

школі 

Загальна паразитологія 

 Генетика людини 

 Виробнича (педагогічна) практика 

ІI  курс (263о) 

014.06 Середня освіта (Хімія) 

Спеціалізація: біологія 

Методика навчання хімії у профільній 

школі 

Токсикологічна хімія 

Методика навчання біології у профільній 

школі 

Алелопатія 



 Генетика людини 

 Орнітологія 

 Виробнича (педагогічна) практика 

ІI  курс ( 264о) 

014.05 Середня освіта ( Біологія та здоров’я людини) 

Спеціалізація: психологія  

Методика навчання біології в профільній 

школі 

Основи здоров’язбереження 

Психологія управління та конфліктологія Менеджмент природних ресурсів 

 Психодрама 

 Психологія вищої школи 

 Психологія статті 

 Виробнича (педагогічна) практика 

ІI  курс (265о) 

014.06 Середня освіта (Хімія) 

Спеціалізація: інформатика 

Методика навчання хімії у профільній 

школі 

Токсикологічна хімія 

Методика навчання інформатики у 

профільній школі 

Мови програмування 

 Вибрані питання комп’ютерної інженерії 

 Комп’ютерні мережі. Інтернет та 

мультимедійні технології 

 Виробнича (педагогічна) практика 

ІI  курс (261п) 

014.05 Середня освіта ( Біологія та здоров’я людини) 

Генетика з основами селекції Вікова фізіологія та шкільна гігієна 

Методика навчання біології у профільній 

школі 

Еволюційне вчення 

Фізіологія рослин Історія біології 

Алелопатія  

Фізіологія людини і тварин  



ІI  курс (262п) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

Загальне землезнавство Географія населення 

Методика навчання географії у профільній 

школі 

Географія культури та релігій 

Регіональна економічна і соціальна 

географія 

 

Краєзнавство і туризм  

  

ІI  курс (263п) 

014.06 Середня освіта (Хімія) 

Хімія комплексних сполук Токсикологічна хімія 

Хімія гетероциклічних сполук Методологія хімії 

 

 

 

            

Декан факультету                                                       Миколайко В.П. 


