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1 курс (11) 

014.05 Середня освiта (Бiологiя та здоров'я людини) 

Систематика рослин Iноземна мова 
Зоологiя хребетних Фiзичне виховання 

Психологiя IK технологi·1 в галузi 
Гiстолоriя з основами цитологi'i та 

ембрiологii" 
Бiолоriчна навчальна практика 

1 курс (12) 

014.07 Середня освiта (Географiя. Бiологiя та здоров'я людш1и) 

Психологiя Iноземна мова 
Геологiя з основами reoxiмii' Фiзичне виховання 

Загальне землезнавство Гiдрологiя 
IK технологi'i в галу3i 

Навчальна географiчна практика 
1 курс (13) 

014.06 Серед11Я освiта (Хiмiя) 

lсторiя xiмi'i Iноземна мова 
Психологiя Фiзичне виховшшя 

Загальна хiмiя IK технолоrii' в rалузi 
Навчальна практика (лабораторно-хiмiч1-1а) 

I курс (у14) 

014.05 Ссредня освiта (Бiологiя та здоров'я люд111111) 

(термiн навча11ня 2 роки 10 мiс.) 

Укра'iнська мова за професiйним Гiстолоriя з основами цитолоri'�' та 
спрямуванням ембрiологi'i 

Систематика рослин Бiологiчна навLrальна практика 
Зоологiя хребетних Курсова робота з бiологiчних дисциплiн 
Анатомiя людини 

Основи сiльського господарства 
I курс (у15) 

014.06 Середня освiта (Хiмiя) 

(термiн нав•1ання 2 роки I О мiс.) 

Укра'iнська мова за професiйним Хiмiя навколишньоrо середовища 
спрямуванням 

Неорrанiчна хiмiя Органiчна хiмiя 









III курс (у34) 

014.05 Середня ocniтa (Бiолоriя) Пс11холоriя 

(термiн навчання 2 рок11 10 мiс.) 

Полiти•mа та соцiолоriчна науки Бiоорrанiчна хiмiя 

Генетика з основами селекцi'i Iсторiя бioлori"i 

Виробнича (педагогiчна) практика Органiзаuiя i методика соuiально-

психолоriчних тренiнгiв 

Еволюцiйне вчсння 

Бiотехнологiя та rенна iнженсрiя 

III icypc (у35) 

014.06 Середня ocniтa (Хiмiя) 

(термiн навчання 2рокн I О мiс.) 

Основи хiмiчно·i технологii" Основи фармакологi"i 

Основи фармацевтичноi" xiмii" Токсиколоriчна xi�1iя 

Виробнича (11едагоriч11а) практика Технолоriя лiкарсью1х 11рспаратiв 

IJI курс (у36) 

014.07 Середня освiта (Географiя. Бiодогiя та здоров'f1 люд1111и) 

(термiн навчання 2рок;� 1 О мiс.) 

Полiтична та соцiолоriчна науки Геосколоriя 

Географiя свiтового господарства Бiотехнологiя та генна iнженсрiя 

Еко11омiч11а i соцiальна гсографiя УкраУни 

Генетика з основами ceлeкui'i 

Фiзiологiя людини i тварин 

Виробнича (педагогiчна) практика 

111 •�урс (37) 

091 Бiолоriя 

Фiлософiя Молекулярна бiологiя 

Мiкробiологiя з основами вiрусологi'i та Фiзiологiя людини i тварин 

i�1yнoлoriY 

Фiзiолоriя рослин Радiобiологiя 

Бiотехнологiя Навчальна практика (з фiзioлo1·i"i' та 

бiотехнологi'i) 

Jfl курс (38) 

101 Екологiя 

Фiлософiя Екологiя рослин i тварин 

Заловiдна справа Еко11омiка природокористува11ня 

Екологiч11е лjсознавство Нав•1альна практика соuiально-економiчна 

Курсова робота з екологjчних дисuинлiн 

III курс (у39) 

101 Е1,ологiя 

Заповiдна справа Екологiя росшrн i твар11н 

Екологiчла безнека Радiоекологiя 

Охорона nрироди Основ и рацiонал ьноrо при родокористуван ня

Виробнича практика з спеuiальностi 






