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І курс з-11 група 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Систематика рослин Іноземна мова 

Зоологія хребетних ІК технології в галузі 

Анатомія людини Навчальна практика з ботаніки та 

зоології  

Психологія  

І курс з-12 група 

014.07 Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) 

Психологія Іноземна мова 

Гідрологія ІК технології в галузі 

Геологія з основами геоморфології Навчальна географічна практика 

Загальне землезнавство  

І курс зу-13 група 

Термін навчання 2р10міс. 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) 

Теорія та історія педагогіка Методика навчання дисципліни 

«Здоров`я, безпека, добробут» 

Основи сільського господарства Дисципліна вільного вибору здобувача 

5 Історія хімії 

Аналітична хімія Хімічна навчальна практика 

Іноземна мова Курсова робота з хімічних дисциплін 

І курс зу-14 група  

Термін навчання 2р10міс. 

014.07 Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) 

Ботаніка Ландшафтознавство 

Зоологія Мікологія 

Теорія та історія педагогіки Навчальна географо-біологічна 

практика 

Іноземна мова  Курсова робота з біологічних 

дисциплін 

І курс 15 м\б група 

091 Біологія  

Філософія Іноземна мова 



Анатомія та морфологія рослин Навчальна практика з анатомії та 

морфології живих організмів 

Зоологія безхребетних  

Неорганічна хімія  

Аналітична хімія  

І курс зу-16 група 

091 Біологія 

Іноземна мова Органічна хімія 

Систематика рослин Дисципліна вільного вибору студента 

4 Аналітична хімія 

Зоологія хребетних Навчальна практика з систематики 

живих організмів 

Основи сільського господарства Курсова робота з ботаніки, зоології 

або мікології 

ІІ курс з-21 група  

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія)  

Іноземна мова Історія хімії 

Мікологія  Комп`ютерні технології в хімії 

Анатомія людини Біолого-хімічна навчальна практика 

Педагогіка  Курсова робота з педагогіки або 

психології 

ІІ курс з-22 група  

Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) 

Іноземна мова Мікологія 

Географія материків і океанів Навчальна географо-біологічна 

практика 

Ботаніка Курсова робота з біологічних 

дисциплін 

Зоологія  

Педагогіка   

ІІ курс зу-23 група 

Термін навчання 2р10міс. 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія)  

Педагогіка Комп`ютерні технології в хімії 

Методика навчання біології та 

природознавства 

Комплексна навчальна практика 

Методика навчання хімії Виробнича (педагогічна) практика 

Фізіологія рослин Курсова робота з педагогіки або 

психології  

  

ІІ курс зу-24 група 

Термін навчання 2р10міс. 

Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) 

Філософія  Комплексна навчальна практика 



Ботаніка Виробнича (педагогічна) практика 

Зоологія  

Педагогіка  

Фізична географія України  

ІІ курс 25 м\б група 

Біологія 

Іноземна мова Дисципліна вільного вибору здобувача 

4. Екологія живих організмів 

Загальна екологія Дисципліна вільного вибору здобувача 

6. Основи дослідницької справи 

Дисципліна вільного вибору 

здобувача 5.Організація 

лабораторної справи 

Дисципліна вільного вибору здобувача 

7. Ентомологія 

Виробнича практика  Дисципліна вільного вибору здобувача 

8. Біопродуктивність грунтів 

ІІІ курс з-31 група  

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Психологія 

Методика навчання біології та 

природознавства 

Курсова робота з біологічних 

дисциплін  

Соціальна психологія Генетична психологія 

Фізіологія людини і тварин Комплексна навчальна практика 

Фізіологія рослин Виробнича (педагогічна) практика 

 Основи наукових досліджень в біології 

ІІІ курс з-32 група  

Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) 

Методика навчання географії Географія культури та релігій 

Методика навчання біології та 

природознавства 

Курсова робота з біологічних 

дисциплін  

Фізична географія України Комплексна навчальна практика 

Фізіологія рослин Виробнича (педагогічна) практика 

 Біоорганічна хімія 

ІІІ курс зу-33 група  

Термін навчання 2р10міс. 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Психологія 

Фізіологія людини і тварин Основи екології 

Генетика з основами селекції Еволюційне вчення 

Методика роботи психолога Біологічна хімія 

Біотехнологія і генна інженерія Соціальна психологія 

Виробнича (педагогічна) практика  

ІІІ курс зу-34 група 

Термін навчання 2р10міс. 

Середня освіта( Географія. Біологія та здоров’я людини) 

Політична та соціологічна науки Біотехнологія та генна інженерія 

Географія світового господарства Геоекологія 



Економічна і соціальна географія 

України 

 

Генетика з основами селекції  

Фізіологія людини і тварин  

Виробнича (педагогічна) практика  

ІІІ курс зу-35 група  

Термін навчання 2р10міс. 

Біологія 

Фізіологія вищої нервової діяльності Історія біології 

Генетика з основами селекції Еволюційне вчення 

Виробнича практика Агроекологія  

 Розв’язування задач з біології 

 Біобезпека та біозахист 

ІІІ курс зу-46 група  

Термін навчання 2р10міс. 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Психологія 

 

Фізіологія людини і тварин Основи екології 

Генетика з основами селекції Еволюційне вчення 

Методика роботи психолога Біологічна хімія 

Біотехнологія і генна інженерія Соціальна психологія 

Виробнича (педагогічна) практика  

ІV курс з-41 група 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) 

Генетика з основами селекції Історія біології 

Еволюційне вчення Основи філогенії рослин і тварин 

Біотехнологія та генна інженерія 

Методика розв’язування задач з 

біології 

Біологічна хімія Основи хімічної технології 

Виробнича (педагогічна) практика Біолого-хімічна навчальна практика 

ІV курс з-42 група 

Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) 

Географія світового господарства Геоекологія  

Економічна і соціальна географія 

України 

Біотехнологія та генна інженерія 

Генетика з основами селекції 

Географічно-біологічна навчальна 

практика 

Фізіологія людини і тварин  

Виробнича (педагогічна) практика  

I курс з-161о група 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) 

Ділова іноземна мова Основи здоров`язбереження 

Педагогіка профільної школи 

Дисципліна вільного вибору студента 

2 Хімія комплексних сполук 



Дисципліна вільного вибору 

студента1 Хімія природних сполук 

Дисципліна вільного вибору студента 

3 Хімія колоїдно-дисперсних систем 

Виробнича практика 

Дисципліна вільного вибору студента 

4 Токсикологічна хімія  

I курс з-162о група 

Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) 

Ділова іноземна мова 

Цивільний захист та охорона праці в 

галузі 

Педагогіка профільної школи 

Проблеми соціально-економічного 

розвитку регіонів України 

Геоекономіка Сучасне природокористування 

Виробнича (педагогічна) практика Орнітологія 

 Алелопатія 

I курс з-161п група 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Ділова іноземна мова  

Методика навчання дисципліни 

«Здоров`я, безпека, добробут» 

Педагогіка профільної школи 

Дисципліна вільного вибору студента  

Флора вищих рослин 

Анатомія людини 

Дисципліна вільного вибору студента  

Орнітологія 

Грунтознавство  

Фізіологія рослин  

I курс з-162п група 

Середня освіта (Географія) 

Геологія з основами геоморфології 

Цивільний захист та охорона праці в 

галузі 

Ділова іноземна мова Географія туризму 

Педагогіка профільної школи Геоекологія 

 Біогеографія 

 Навчальна практика з географії 

I курс з-163п група 

Середня освіта (Хімія) 

Ділова іноземна мова 

Методика та організація хіміко-

педагогічних досліджень 

Методика навчання хімії в закладах 

середньої освіти 

Хімія навколишнього середовища 

Педагогіка профільної школи Сучасна медична хімія 

Хімія колоїдно-дисперсних систем Навчальна (предметна) практика 

II курс з-261п група 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Мікробіологія з основами 

вірусології та імунології 

Флора вищих водних рослин 



Генетика людини Основи філогенії рослин і тварин 

Основи сільського господарства Орнітологія  

Виробнича (педагогічна) практика Загальна паразитологія  

II курс 262п група 

Середня освіта (Географія) 

Географія материків і океанів Економічна і соціальна географія 

України 

Фізична географія України Рекреаційна географія 

Виробнича (педагогічна) практика Ландшафтознавство  

II курс 263п група 

Середня освіта (Хімія) 

Хімія колоїдно-дисперсних систем Хімія природних сполук 

Кінетика та адсорбція Хімія перехідних елементів 

Виробнича (педагогічна) практика Фізична хімія невпорядкованих систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан 

природничо-географічного 

факультету                                                              Валерій МИКОЛАЙКО  


