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Екзамени Заліки 

І курс 

014 Середня освіта 

014.05 Середня освіта (Біологія) 

Пcихoлoгія Фізичне вихoвання 

Зоологія безхребетних Інoземна мoва 

Анатoмія та морфологія рoслин Біогеографія 

 ІК технології в галузі 

Навчальна практика 

ІІ курс 

Напрям підготовки: 6.040102 Біологія 

Спеціалізація: Хімія 

Систематика рослин ІК технології в галузі природничі науки 

Зоологія хребетних Навчальна практика 

Інoземна мoва Курсова робота з біологічних дисциплін 

Фізична і кoлoїдна хімія  

ІІІ курс 

Напрям підготовки: 6.040102 Біологія 

Спеціалізація: Хімія 

Основи сільського господарства Педагогіка (Історія педагогіки) 

Методика навчання біології та  

природознавства  

Екологія рослин і тварин 

Мікробіологія з основами  вірусології т 

імунології 

Позакласна робота з хімії 

Фізіологія рослин Ком’пютерні технології в хімії 

Методика навчання хімії Фізико-хімічні методи дослідження 

 Методика організації натуролістичної 

роботи школярів 

Фахова практика (біологія) 

Педагогічна (виробнича) практика 

IV курс 

Напрям підготовки: 6.040102 Біологія 

Спеціалізація: Хімія 

 

Генетика з основами селекції Охорона природи  

Фізіологія людини і тварин Історія біології 

Основи хімічної технології Основи філогенії рослин і тварин 

Педагогічна (виробнича) практика Техніка хімічного експерименту 



Історія хімії 

Фахова практика (біологія) 

Фахова практика (хімія): хіміко-

технологічна 

V  курс 

014 Середня освіта 

014.05 Середня освіта (Біологія) (хімія) 

Флора вищих водних рослин Цивільний захист та охорона праці в галузі 

Медична генетика Хімія природних сполук 

Методика навчання біології в профільній 

школі 

Харчова хімія 

Методика навчання хімії в профільній 

школі 

 

Навчальна практика 

VI  курс 

Спеціальність:8.04010201 Біологія 

Спеціалізація: Хімія 

Методика викладання біології у вищих 

навчальних закладах 

Креативні технології навчання у ВНЗ 

Методика викладання хімії у вищих 

навчальних закладах 

Біологічні аспекти взаємодії живих 

організмів 

Хімія колоїдно-дисперсних систем Фітоценологія 

 Основи хімічної безпеки 

VI  курс 

014.05 Середня освіта (Біологія) (ОС “магістр”) 

Ділова іноземна мова Цивільний захист та охорона праці в галузі 

Медична генетика Загальна паразитологія 

Педагогіка вищої школи Фенологія 

Алелопатія  

ІІ курс  

Напрям підготовки: 6.040102 Біологія 

Спеціалізація: Практична психологія 

Інземна моооова ІК технології в галузі природничі науки 

Систематика рослин Навчальна практика 

Зоологія хребетних Курсова робота з біологічних дисциплін 

Анатомія людини  

Біохімія 

ІІІ курс  

Напрям підготовки: 6.040102 Біологія 

Спеціалізація: Практична психологія 

Основи сільського господарства Педагогіка (Історія педагогіки) 

Методика навчання біології та  

природознавства  

Екологія рослин і тварин 

Мікробіологія з основами  вірусології т 

імунології 

Психологічна діагностика 

Фізіологія рослин Психологічні основи профорієнтаційної 

діяльності 

Методика роботи практичного психолога Фізико-хімічні методи дослідження 

 Математичні методи в психології 



Методика організації натуралістичної 

роботи школярів 

Фахова практика (біологія) 

Педагогічна (виробнича) практика 

IV курс 

Напрям підготовки: 6.040102 Біологія 

Спеціалізація: Практична психологія 

 

Генетика з основами селекції Охорона природи 

Фізіологія людини і тварин Історія біології 

Соціальна психологія Основи філогенії рослин і тварин 

Педагогічна (виробнича) практика Диференційна психологія 

 Етнопсихологія 

Фахова практика (біологія) 

Фахова (практична психологія): психолого-

корекційна 

V  курс 

014 Середня освіта 

014.05 Середня освіта (Біологія) (практична психологія) 

Флора вищих водних рослин Цивільний захист та охорона праці в галузі 

Медична генетика Основи психокорекції 

Методика навчання біології в профільній 

школі 

Конфліктологія  

Методика навчання психології Навчальна практика 

ІІ курс (після коледжу) 

Напрям підготовки: 6.040102 Біологія 

Спеціалізація: Практична психологія 

Українська мова Вікова фізіологія та шкільна гігієна 

Анатомія людини Навчальна практика 

Зоологія хребетних Органічна та біологічна хімія 

Систематика рослин Курсова робота з біологічних дисциплін 

ІІІ курс (після коледжу) 

Напрям підготовки: 6.040102 Біологія 

Спеціалізація: Практична психологія 

Методика роботи практичного психолога Вікова та педагогічна психологія з 

практикумом  

Фізіологія рослин Навчальна практика 

Методика навчання біології та  

природознавства 

Виробнича практика 

Педагогіка Курсова робота з педагогіки 

Філософія  

І курс 

014.06 Середня освіта (Хімія) 

Психологія Фізичне виховання 

Загальна хімія Іноземна мова 

 ІК технології в галузі 



Історія хімії 

Навчальна практика 

ІІ курс 

Напрям підготовки: 6.040101 Хімія 

Спеціалізація: Інформатика 

Іноземна мова ІК технологіїв галузі природничі науки 

Аналітична хімія Органічна хімія 

Математична логіка та теорія алгоритмів Комп’ютерні технології в хімії 

 Навчальна практика 

Курсова робота з хімічних дисциплін 

ІІІ курс 

Напрям підготовки: 6.040101 Хімія 

Спеціалізація: Інформатика 

Основи біологічних знань Фізико-хімічні методи дослідження 

Фізична і колоїдна хімія Педагогіка (Історія педагогіки) 

Методика навчання хімії Шкільний курс інформатики та методика 

навчання 

Інформаційні системи Практика з основ біологічних знань 

 Педагогічна (виробнича) практика 

ІV курс 

Напрям підготовки: 6.040101 Хімія 

Спеціалізація: Інформатика 

Основи хімічної технології Адміністрування комп’ютерних мереж 

Мови програмування  Історія хімії 

Архітектура       комп’ютера та його БПЗ Органічний синтез 

Педагогічна (виробнича) практика Неорганічний синтез 

 Фахова практика (хімія): техніка шкільного 

хімічного експерименту, хіміко-

технологічна 

V  курс 

014.06 Середня освіта (Хімія) (перехресний вступ) 

Органічна хімія Хімія перехідних елементів 

Фізична і колоїдна хімія Кінетика та адсорбція 

Хімія комплексних сполук Навчальна практика 

Хімія колоїдно-дисперсних систем  

Курсова робота з хімії 

VI  курс 

014.06 Середня освіта (Хімія)( ОС “магістр”) перехресна 

Ділова іноземна мова Цивільний захист та охорона праці в галузі 

Органічна хімія Виробнича практика 

Біологічна хімія  

Фізична і колоїдна хімія 

Науково-виробнича практика  

ІІ курс (після коледжу) 

Напрям підготовки: 6.040101 Хімія  

Спеціалізація: Біологія 



Українська мова Вікова фізіологія та шкільна гігієна 

Неорганічна  хімія Комп’ютерні технології в хімії 

Ботаніка Навчальна практика 

Зоологія  

Курсова робота з хімічних дисциплін 

ІІІ курс (після коледжу) 

Напрям підготовки: 6.040101 Хімія  

Спеціалізація: Біологія 

Педагогіка Фізик-хімічні методи дослідження 

Філософія Фізіологія рослин 

Методика навчання хімії Навчальна практика 

Методика навчання біології та 

природзнавства 

Педагогічна (виробнича) практика 

 

Курсова робота з педагогіки 

ІV  курс (після коледжу) 

Напрям підготовки: 6.040101 Хімія  

Спеціалізація: Біологія 

 

 Генетика з основами селекції Історія біології 

Фізіологія людини і тварин Біотехнологія та генна інженерія 

Основи хімічної технології  

Неорганічний синтез 

Педагогічна (виробнича) практика Органічний синтез 

 Позакласна робота з хімії 

Навчальна практика 

І курс 

014 Середня освіта 

014.05 Середня освіта (Географія) 

Геологія з основами геохімії Фізичне виховання 

Гідрологія Іноземна мова 

Геоморфологія ІК технології в галузі 

Психологія Вікова фізіологія та шкільна гігієна 

 Навчальна практика 

ІІ курс 

Напрям підготовки: 6.040104 Географія 

Спеціалізація: Біологія 

Іноземна мова ІК технології в галузі природничі науки 



Географія материків і океанів Географія грунтів з основами 

грунтознавства 

Анатомія людини Навчальна практика 

Курсова робота з географічних дисциплін 

ІІІ курс 

Напрям підготовки: 6.040104 Географія 

Спеціалізація: Біологія 

Методика навчання географії Ландшафтознавство 

Географія світового господарства Педагогіка (Історія педагогіки ) 

Фізична географія України Фахова практика (географія) 

Методика навчання біології та 

природознавства 

Мікробіологія з основами вірусології та 

імунології  

Педагогічна (виробнича) практика 

Фізіологія рослин 

ІV курс 

Напрям підготовки: 6.040104 Географія 

Спеціалізація: Біологія 

Регіональна економічна і соціальна 

географія 

Геоекологія 

Економічна і соціальна географія України Історія біології 

Генетика з основами селекції Рекреаційна географія 

Фізіологія людини і тварини Географія людської діяльності 

Педагогічна (виробнича) практика Фахова практика (географія) 

V  курс 

014.07 Середня освіта (Географія)  

Методика навчання географії в профільній 

школі 

Цивільний захист та охорона праці в галузі 

Методика навчання біології в профільній 

школі 

Регіональний геолого-геоморфологічний 

аналіз 

Геоекономіка Основи палеогеографії 

 Медична генетика 

Навчальна практика 

VІ  курс 

014.07 Середня освіта (Географія) 

Ділова іноземна мова Цивільний захист та охорона праці в галузі 

Педагогіка вищої школи Регіональний геолого-геоморфологічний 

аналіз 

Політична географія Основи палеогеографії 

Виробнича практика  



 

ІІ курс (після коледжу) 

Напрям підготовки: 6.040104 Географія 

Спеціалізація: Біологія 

Геологія з основами геохімії Вікова фізіологія та шкільна гігієна 

Гідрологія та геоморфологія Навчальна практика 

Українська мова  

Ботаніка 

Зоологія 

Курсова робота з географічних дисциплін 

 


