
Перелік дисциплін 
вільного вибору студента 

на 2020 - 2021 н.р. 
природничо-географічний факультет 

І 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
«// » /І 2 0 ^ л і р о т ^ к о л № ^ 
голова 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини. Хімія) 
курс II (21 гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
єктс/ 

годин за 
навчальни 

Форма 
контролю 

Семе 
стр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Радіобіологія 
Методика організації 
натуралістичної та 
позакласної роботи 

3/90 екзамен 3 БМН 

2. Історія хімії 
Неорганічний та органічний 
синтез 

3/90 залік 4 ХЕМН 

3. Техніка хімічного 
експерименту 
Фізико-хімічні методи 
дослідження 

3/90 залік 

І 

3 ХЕМН 

4. Комп'ютерні технології в хімії 
Екологія 

3/90 залік 4 ХЕМН 

5. Основи хімічної технології 
Основи етології 

4/90 залік 3 ХЕМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
«// » £і _20&р. протрйЬл 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
Середня освіта (Географія, Біологія та здоров'я людини) 

Курс II (22 гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС/ 

годин за 
навчальним 

Форма 
контролю 

Семе 
стр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Геоекологія 
Молекулярна біологія 

3/90 залік 4 ГМН 
БМН 

2. Біогеографія 
Географічна номенклатура 

3/90 екзамен 3 ГМН 

3. Історична географія 
Основи океанології 

3/90 залік 3 ГМН 

4. Геоінформаційні технології 
в географії 

Позакласна робота з 
географії 

3/90 залік 3 

і 

ГМН 

5. Мікологія 
Основи етології 

3/90 екзамен 4 БМН 

6. Біоорганічна хімія 
Організація наукової 

роботи учнів класів хіміко-
біологічного профілю 

4/90 залік 4 ХЕМН 

7. Основи медичних знань 
Радіобіологія 

3/90 залік 3 Валеології 
БМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
«// » /<£ 20Д^>. протокол 
голова Н М Р ^ ^ 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

014.06 Середня освіта (Хімія) 
курс II (23 гр.) 

№ Назва навчальної дисципліни Кількість 
кредитів 
єктс/ 

годин за 
навчальни 

Форма 
контрол 

ю 

Семес 
тр 

Кафедра, 
яка 

забезпеч 
ує 

виклада 
1. Техніка хімічного експерименту 

Хімічна номенклатура 
3/90 залік 3 ХЕМН 

2. Неорганічний синтез 
Основи неорганічного синтез 

3/90 залік 3 ХЕМН 

3. Фізичні основи комп'ютерної 
техніки 

Фізичні основи комп'ютерних 
систем 

3/90 залік 4 Інформати 
ки та ІКТ 

4. Педагогічне прикладне 
програмне забезпечення 

Основи комп'ютерної 
мікроелектроніки 

4/120 екзамен 3 Інформати 
ки та ІКТ 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
«// » /2 20^р_. д щ т о к о л Ж 
голова НМР 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) Психологія 

курс II (у24 гр.) 
(2роки 10 місяців) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
єктс/ 

годин за 
навчальни 

Форма 
контрол 

ю 

Семес 
тр 

Кафедра, 
яка 

забезпечу 
є 

викладай 
1. Радіобіологія 

Методика організації 
натуралістична та позакласної 
роботи 

3/90 екзамен 4 ХЕМН 

2. Вступ до спеціальності 
Організація та методика 
соціально-психологічного 
тренінгу 

5/150 залік 3 психології 

Декан факультету / Миколайко В.П. 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
« / / » 2 0 / / р ^ о т о к о л ^ о ^ 
голова НМР 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Хімія) 
курс II (у25 гр.) 

№ Назва навчальної дисципліни Кількість 
кредитів 
СКТС/ 

годин за 
навчальни 

Форма 
контро 

лю 

Семе 
стр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Фізико-хімічні методи 
дослідження 
Сучасні технології 

4/120 залік 3 ХЕМН 

2. Високомолекулярні сполуки 
Біоорганічна хімія 

4/120 залік 4 ХЕМН 

3. Неорганічний синтез 
Основи неорганічного синтезу 

4/120 залік 3 ХЕМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
«// » /<£ 20^5. протокол 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
Середня освіта (Географія. Біологія та здоровая людини) 

курс II (у26 гр.) 
(2роки 10 місяців) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
єктс/ 

годин за 
навчальним 

Форма 
контро 

лю 

Семес 
тр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Методика навчання біології та 
природознавства 
Екосистемологія 

3/90 екз 4 БМН 

2. Краєзнавство і туризм 
Географія туризму 

3/90 екз 3 гмн 

3. Рекреаційна географія 
Туристичне краєзнавство 

3/90 зал 4 гмн 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
« / / » 2(И^з. п р о т о ^ 
голова НМР 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Біологія 
курс II (27 гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
єктс/ 

годин за 
навчальним 

Форма 
контролю 

Семес 
тр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Аналітична хімія 
Фізколоїдна хімія 

3/90 залік 4 ХЕМН 

2. Педагогіка 
Історія педагогіки 

6/180 екзамен 4 педагогіки 

Миколайко В.П. 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
«Ж_» Ж 20Д: 
голова НМР-

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програ 

Біологія 
курс II (у27 гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС/ 

годин за 
навчальним 

Форма 
контролю 

Семес 
тр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Радіобіологія 
Біоіндикація 

3/90 залік 4 БМН 

2. Психологія 
Соціальна психологія 

5/150 екзамен 3 психології 

3. Педагогіка 
Історія педагогіки 

6/180 екзамен 4 педагогіки 

Методика навчання біології 
та природознавства 
Методика викладання 
біології 

7/210 екзамен 4 БМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
«//» /Л 2 0 ^ ^ т ^ о т о к ( ^ № ^ 
голова НМР 7) /У 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Екологія 

курс II (у29/3 гр.) 

№ Назва навчальної дисципліни Кількіст 
ь 

кредитів 
ЄКТС/ 

годин за 

Форма 
контрол 

ю 

Семе 
стр 

Кафедр 
а, яка 

забезпе 
чує 

виклада 
1. Екологічне лісознавств 

Біоіндикація 
5/150 залік 3 ХЕМН 

2. Природоохоронне інспектування 
Природнича екологія 

5/150 залік 4 ХЕМН 

3. Моделювання і прогнозування стану 
довкілля 
Процеси і апарати техноекології 

5/150 залік 4 ХЕМН 

4. Технологія аналізу навколишнього 
середовища 
Екологічна експертиза 

5/150 екзамен 4 ХЕМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичими 
«//» /2 Ж2р^рото6бп № 
голова * 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Екологія 

курс II (у29/2 гр.) 

№ Назва навчальної дисципліни Кількість 
кредитів 
єктс/ 

годин за 
навчальн 

Форма 
контрол 

ю 

Семе 
стр 

Кафедр 
а, яка 

забезпе 
чує 

виклада 
1. Екологічна стандартизація і 

сертифікація 
Соціальна екологія 

5/150 залік 3 ХЕМН 

2. Основи раціонального 
природокористування 
Основи промислової екології 

5/150 залік 4 ХЕМН 

3. Технологія та організація 
природоохоронних робіт 
Екологічна етика 

5/150 екзамен 3 ХЕМН 

4. Управління природоохоронною 
діяльністю 
Інформаційні технології в 
екомоніторингу 

5/150 залік 4 ХЕМН 

5. Методика дослідження в екології 
Природнича екологія 

5/150 залік 3 ХЕМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
«// » /Л 20/фгпротоко; 
голова Н М г #4--

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) Психологія 

курс III (31 гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
єктс/ 

годин за 
навчальни 

Форма 
контролю 

Семе 
стр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Психодіагностика 
Вікова психологія 

6/180 екзамен 6 психології 

2. Соціальна психологія 
Етнопсихологія 

6/180 екзамен 5 психології 

3. Методика роботи психолога 
Методика навчання психології 

8/240 екзамен 6 психології 

Миколайко В.П. 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини; 
«// » І^р^щотоко^Н^ 
голова Н М р ^ ^ І / ^Ж&~*/ 

Перелік навчальних дисциплін вільного 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
Середня освіта (Географія. Біологія та здорова людини) 

курс III (32 гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
сктс/ 

годин за 
навчальним 

планом 

Форма 
контролю 

Семес 
тр 

Кафедра, 
яка 

забезпечу 
є 

викладай 
ня 

дисциплі 
ни 

1. Анатомія людини 
Цитологія 

4/120 залік 5 БМН 

Методика навчання біології 
та природознавства 

Екосистемологія 

5/120 екзамен 6 БМН 

3. Мікробіологія з основами 
вірусології 

Ґрунтознавство 

5/150 залік 5 БМН 

4. Фізіологія рослин 
Біологічна номенклатура 

5/150 екзамен 5 БМН 

5. Краєзнавство і туризм 
Основи океанології 

3/90 екзамен 5 ГМН 

6. Рекреаційна географія 
Туристичне краєзнавство 

3/90 залік 6 ГМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Хімія) 
курс НІ (33 гр.) 

№ Назва навчальної дисципліни Кількість Форма Семе Кафедра, 
кредитів 
СКТС/ 

контрол 
ю 

стр яка 
забезпечує 

годин за викладання 
навчальн дисципліни 

1. Фізико-хімічні методи 
дослідження 

Загальна екологія 

4/120 екзамен 6 ХЕМН 

2. Високомолекулярні сполуки 
Хімія навколишнього середовища 

4/120 залік 6 ХЕМН 

3. Дискретна математика 
Дискретні структури 

3/90 залік 5 ФМФ 

4. Архітектура комп'ютера та 
конфігурація комп'ютерних 

систем 
Вибрані питання комп'ютерної 

інженерії 

3/90 екзамен 5 ФМФ 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичиї 
«// » /Л. 2 О/^хці ротстол 
голова НІ 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) Психологія 

курс III (у34 гр.) 

№ Назва навчальної дисципліни Кількість 
кредитів 
СКТС/ 

годин за 
навчальн 

им 
планом 

Форма 
контро 

лю 

Семе 
стр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисципліни 

1. Основи психологічного 
консультування 
Етнопсихологія 

4/120 екзаме 
н 

5 психології 

2. Організація та методика 
соціально-психологічних 

тренінгів 
Диференційна психологія 

4/120 залік 6 психології 

3. Методика розв'язування задач з 
біології 

Методика організації 
натуралістичної та позакласної 

роботи школярів 

3/90 залік 5 БМН 

4. Еволюційне вчення 
Основи еволюції 

3/90 залік 6 БМН 

5. Біотехнологія та генна інженерія 
Екосистемологія 

3/90 залік 6 БМН 



• 

Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
«// » /І 2 0 ^ а протокол №Л 
г о л о в а ^ М ? " ^ 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Хімія) 
курс НІ (у35 гр.) 

№ Назва навчальної дисципліни Кількість 
кредитів 
сктс/ 

годин за 
навчальним 

Форма 
контрол 

ю 

Семе 
стр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Органічний синтез 
Основний органічний синтез 

4/120 залік 5 ХЕМН 

Основи медичної хімії 
Медична хімія 

7/120 екзамен 5 ХЕМН 

и>
 

Основи фармацевтичної хімії 
Фармацевтична хімія 

7/120 екзамен 6 ХЕМН 

4. Основи фармакології 
Фармакологія 

4/120 залік 6 ХЕМН 

5. Токсикологічна хімія 
Основи токсикологічної хімії 

5/150 залік 6 ХЕМН 

6. Харчова хімія 
Основи харчової хімії 

5/150 залік 5 ХЕМН 

7. Технологія лікарських 
препаратів 

Технологія лікарських засобів 

5/150 залік 6 ХЕМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичі 
«// » 2(УУр. протайсб 
голова НМВ-

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
Середня освіта (Географія. Біологія та здоров'я людини) 

курс III (у36 гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
єкта 

годин за 
навчальним 

Форма 
контролю 

Сем 
естр 

Кафедра, яка 
забезпечує 
викладання 
дисципліни 

1. Анатомія людини 
Цитологія 

4/150 залік 5 БМН 

Мікробіологія з основами 
вірусології 

Ґрунтознавство 

3/90 залік 5 БМН 

3. Фізіологія рослин 
Біологічна номенклатура 

3/90 екзамен 5 БМН 

4. Еволюційне вчення 
Історія біології 

3/90 залік 5 БМН 

5. Генетика з основами 
селекції 

Радіобіологія 

3/90 екзамен 6 БМН 

6. Біотехнологія та генна 
інженерія 
Екологія 

3/90 залік 6 БМН 

7. Фізіологія людини і тварин 
Основи філогенії рослин і 

тварин 

3/90 екзамен 6 БМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичині 
«// » /X 2(К^4і рото код Ш£ 
голова ' 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Біологія 
курс III (37 гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС/ 

годин за 
навчальни 

Форма 
контролю 

Семес 
тр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Радіобіологія 
Біоіндикація 

3/90 залік 6 БМН 

2. Фітопатологія 
Хвороби рослин 

4/120 залік 5 БМН 

3. Методика навчання біології 
та природознавства 

Методика викладання 
біології 

9/270 екзамен 6 БМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
«.// » /X 2 0 ^ р ^ р о т о к о л 
голова Н М Р ^ ) / ' 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Екологія 
курс III ( 3 8 гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС/ 

годин за 
навчальним 

планом 

Форма 
контролю 

Семе 
стр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисципліни 

1. Екологічне лісознавство 
Біоіндикація 

5/150 екзамен 6 ХЕМН 

2. Економіка природокористу
вання 

Екологічна етика 

5/150 залік 6 ХЕМН 

3. Природоохоронне 
інспектування 

Процеси і апарати 
техноекології 

6/180 залік 5 ХЕМН 

4. Моделювання і 
прогнозування стану 

довкілля 
Проблеми енергозбереження 

5/150 залік 5 ХЕМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
«// » /Л. 20/Ур. протокол^.*? 
голова HMP 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Екологія 
курс III ( у 3 9 гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
єктс/ 

годин за 
навчальним 

планом 

Форма 
контро 

лю 

Семе 
стр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Управління природоохоронною 
діяльністю 
Соціальна екологія 

5/150 залік 5 ХЕМН 

2. Екологічна стандартизація і 
сертифікація 

Основи промислової екології 

5/150 екзаме 
н 

5 ХЕМН 

3. Основи раціонального 
природокористування 

Екологічна етика 

5/150 залік 6 ХЕМН 

4. Технологія та організація 
природоохоронних робіт 

Природнича екологія 

5/150 екзаме 
н 

5 ХЕМН 

5. Методи дослідження в екології 
Проблеми енергозбереження 

5/150 залік 5 ХЕМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
«// » /А 20//р. г щ о т о к о д ^ 
голова НМР 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Біологія. Хімія) 

курс IV ( 41 гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС/ 

годин за 
навчальним 

планом 

Форма 
контролю 

Семе 
стр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

и 
1. Фізична і колоїдна хімія 

Комп'ютерні технології в 
хімії 

6/180 екзамен 7 ХЕМН 

2. Біологічна хімія 
Позакласна робота з хімії 

6/180 екзамен 8 ХЕМН 

3. Основи хімічної технології 
Неорганічний і органічний 

синтез 

5/150 залік 8 ХЕМН 

Миколайко В.П. 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
«// » /Л, 20#р.^ протокол Х^І 
голова Н 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Географія. Біологія) 

курс IV ( 42 гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
СКТС/ 

годин за 
навчальним 

Форма 
контролю 

Семес 
тр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Еволюційне вчення 
Історія біології 

3/90 залік 7 БМН 

2. Генетика з основами селекції 
Радіобіологія 

5/150 екзамен 8 БМН 

3. Біотехнологія та генна 
інженерія 
Екологія 

3/90 залік 8 БМН 

4. Фізіологія людини і тварин 
Основи філогенії рослин і 

тварин 

5/150 екзамен оо
 

БМН 

5. Географія туризму 
Географічне краєзнавство 

3/90 залік 7 ГМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
« / / » /У 2 0 ^ р ^ п р о т о к ^ 
голова НМР, 

/у^/г^тротокогі .)> 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Хімія) 
курс IV (43,43і гр.) 

№ Назва навчальної дисципліни Кількість 
кредитів 

єктс/ 
годин за 

навчальним 
планом 

Форма 
контролю 

Семес 
ір 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Еволюційне вчення 
Екологічна хімія 
Екосистемологія 

3/90 залік 7 БМН 

2. Генетика з основами селекції 
Молекулярна біологія 
Дисципліни з іншої освітньої програми 

5/150 екзамен 8 БМН 

3. Історія біології 
Хімія навколишнього середовища 
Біотехнологія та генна інженерія 

3/90 залік 8 БМН 

4. Фізіологія людини і тварин 
Харчова хімія 
Основи хімічної токсикології 

5/150 екзамен 8 БМН 

5. Організація наукової роботи учнів класів 
хіміко-біологічного профілю 
Технологія та організація прироохоронних 
робіт 
Статистичні методи в хімії 

3/90 залік 7 БМН 

6. Педагогічна творчість 
Охорона природи 
Позакласна робота з хімії 

3/90 залік 8 ХЕМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичині 
«// » М 2О/УЬ^щхоток0^ 
голова НМР 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Біологія) Психологія 
курс IV ( 47 гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
СКТС/ 

годин за 
навчальним 

планом 

Форма 
контролю 

Семе 
стр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Основи психологічного 
консультування 
Диференційна психологія 

6/180 екзамен 7 психології 

2. Організація та методика 
соціально-психологічних 
тренінгів 
Арт-терапія 

6/180 екзамен 8 психології 

3. Психологія девіантної 
поведінки 
Історія психології 

5/150 залік 8 психології 



Затверджено 
на засіданні навчально-мето; 

ради УДПУ імені Павла Тичі 
»м. 

голова Н 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти ос в іти ьо-професійної програми 

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини. Хімія) 
курс II (магістр) 

(261о гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
єктс/ 

годин за 
навчальним 

планом 

Форма 
контролю 

Семес 
тр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Методика навчання хімії у 
профільній школі 
Основи хімічної безпеки 

4/120 екзамен 3 ХЕМН 

2. Хімія комплексних сполук 
Хімія гетероциклічних 
С П О Л У К 

4/120 залік 3 ХЕМН 

3. Хімія і технологія 
очищення води 
Хімія перехідних елементів 

3/90 залік 3 ХЕМН 

4. Токсикологічна хімія 
Методологія хімії 

3/90 залік 3 ХЕМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Т и ч и н и / / 
« / / » / / 2ХИ>*рТпротнзко^^^ 
голова 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітиьо-професійної програми 
Середня освіта (Географія. Біологія та здоров'я людини) 

курс II (магістр) 
( 262о гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
сктс/ 

годин за 
навчальним 

планом 

Форма 
контро 

лю 

Семе 
стр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Методика навчання шкільного 
курсу «Основи здоров'я» 

Фітоценологія 

3/90 залік 3 БМН 

2. Загальна паразитологія 
Біологічні аспекти взаємодії 

4/120 залік 3 БМН 

3. Генетика людини 
Основи океанології 

3/120 залік 3 БМН 

Миколайко В.П. 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичиш 
« / / » / / 2 0 ^ . п р о т о к ^ л Ж / 
голова * 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Хімія) 
курс II (магістр) 

(263о гр.) 

№ Назва навчальної Кількість Форма Семе Кафедра, 
дисципліни кредитів 

ЄКТС/ 
годин за 

навчальним 
планом 

контролю стр яка 
забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Методика навчання біології в 
профільній школі 
Методика навчання 
інформатики у профільній 
школі 

6/180 екзамен 3 БМН 

2. Алелопатія 
Мови програмування 

5/150 залік 3 БМН 

3. Генетика людини 
Вибрані питання 
комп'ютерної інженерії 

4/120 залік 3 БМН 

4. Орнітологія 
Комп'ютерні мережі. Інтернет 
та мультимедійні технології 

4/120 залік 3 БМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
«// » /Л Ю/Лил^отоШ №</ 
голова НМВ 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) Психологія 

курс II (магістр) 
( 2 6 4 о гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
сктс/ 

годин за 
навчальним 

планом 

Форма 
контрол 

ю 

Семе 
стр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисципліни 

1. Методика навчання психології 
Психологія масової свідомості 

4/120 екзамен 3 психології 

ю
 

Психодрама 
Особистість в екстремальних 
умовах 

4/120 залік 3 психології 

3. Психологія вищої школи 
Психологія професійної 
діяльності 

3/90 залік 3 психології 

4. Психологія діяльності та 
навчальний менеджмент 
Арт-терапія 

3/90 залік 3 психології 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини / 
« / / » / / 20/Ур^іршокол . 1 ^ 
голова НМР 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) 
курс II (магістр) 

(261п гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів СКТС/ 

годин за 
навчальним 

планом 

Форма 
контро 

лю 

Семе 
стр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Флора вищих водних рослин 
Цитоембріологія 

3/90 залік 4 БМН 

2. Основи сільського 
господарства 
Біоенергетика 

3/90 екзаме 
н 

4 БМН 

3. Основи філогенії рослин і 
тварин 
Біосферологія 

3/90 залік 4 БМН 

4. Еволюційне вчення 
Екологічна фізіологія і 
біохімія 

3/90 залік 3 БМН 

5. Орнітологія 
Популяційна біологія 

3/90 залік 4 БМН 

6. Історія біології 
Біоіндикація та 
біотестування 

3/90 залік 3 БМН 

7. Загальна паразитологія 
Проблеми урбозоології 

3/90 залік 4 БМН 



Затверджено 
на засіданні навчально-методичної 

ради УДПУ імені Павла Тичини 
«_//_» /*? 20//р. ПРОТОКОЛ Ж й 7 

голова НМР 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

014.07 Середня освіта (Географія) 
курс II (магістр) 

(262п гр.) 

№ Назва навчальної 
дисципліни 

Кількість 
кредитів 
єктс/ 

годин за 
навчальним 

планом 

Форма 
контролю 

Семес 
тр 

Кафедра, 
яка 

забезпечує 
викладання 
дисциплін 

1. Краєзнавство і туризм 
Комерційна географія 

6/180 екзамен 3 ГМН 

2. Рекреаційна географія 
Геоінформаційні технології 
в географії 

5/150 залік 4 ГМН 

3. Ландшафтознавство 
Конструктивно-географічні 
основи раціонального 
природокористування 

4/120 залік 4 ГМН 

Миколайко В.П. 


