
Каталог вибіркових дисциплін на 2019 / 2020 навчальний рік 

Біолого-природничий факультет  

Рівень вищої освіти _____Магістр__________ 

 

_______014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)_____________ 
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки) 

 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)» 

 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва 

дисципліни 
Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 1 I Здоров’я-
зберігаючі 
педагогічні 
технології 

 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні  

Форма підсумкового контролю: залік 

Основа для вивчення – Фізіологічні основи навчальної діяльності; фізіологія 

адаптацій  

Зміст навчальної дисципліни:  

Предмет, об’єкт і методи педагогіки здоров’язбереження. Здоров’я людини як 

цінність: педагогічний аспект. Методологічні основи педагогіки здоров’язбереження. 

Здоров’язберігаючі педагогічні технології. Педагогічна валеологія як галузева 

валеологія про навчально-виховні заходи залучення особистості до процесу 

здоров’язбереження. Основи педагогічної ергономіки. Біоритмологічні засади 

організації навчальної діяльності. Практики формування психічного здоров’я в 

процесі навчально-виховної роботи загальноосвітнього закладу. Практичні аспекти 

проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з вихованцями. Система 

здоров’язбежувальної діяльності навчального закладу. Працездатність учнів та її 

динаміка у процесі навчальної діяльності. Організація уроку в межах 

здоров’язбережувальної технології. Умови організації здоров’язбрежувального 

освітнього середовища. Застосування здоров’язбережувальних технологій в школі. 

Здоров’язбережувальні технології, які здійснюються при пасивній активності учнів. 

Збереження здоров’я педагогічних працівників. Моделювання уроків зі застосування 

педагогічних здоров’язбережувальних технологій. 
 

Викладач: канд. пед. наук, доцент  Волошин О. Р. 
 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 



2 1 I Методика  
формування  
репродуктив-
ного  здоров’я 

 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні 

Форма підсумкового контролю: залік 
Основа для вивчення – Здоров’язберігаючі  педагогічні  технології; фізіологія 

адаптацій 

Зміст навчальної дисципліни:  

Вступ у дисципліну «Методика формування репродуктивного здоров’я». 

Репродуктивне здоров’я нації як частина соціальної політики держави. Підготовка до 

сімейного життя: теорія та реальність. Соціально-психологічна модель сімейних 

стосунків. Санологічні аспекти репродуктивного здоров’я. Анатомо-фізіологічні 

особливості чоловічого і жіночого організму: вікові аспекти. Біологічні основи 

репродуктивного здоров’я. Природне планування сім’ї. Генетичні консультації. 

Невідкладна контрацепція. Гормональні методи контрацепції. Внутрішньоматкова 

контрацепція. Бар’єрні методи контрацепції та сперміциди. Метод лактаційної 

аменореї. Післяродова та післяабортна контрацепція. Безплідний шлюб. Основи 

сексології. Безпечна статева поведінка: ВІЛ/СНІД – шляхи передачі та методи 

профілактики. 

 
Викладач: канд. пед. наук, доцент  Волошин О. Р. 
 

 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 
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С
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р

 

Назва 

дисципліни 
Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

3 1 I Фізіологія 
адаптацій 

 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні 

Форма підсумкового контролю: залік 
Основа для вивчення – Здоров’язберігаючі педагогічні технології; фізіологічні 

основи навчальної діяльності. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Вступ у дисципліну «Фізіологія адаптації». Основні положення теорії 

функціональних систем П. К. Анохіна. Загальні принципи і механізми адаптації. 

Теорія неспецифічної адаптації. Постстресорні адаптаційні зміни в метаболізмі. 

Адаптація до фізичних навантажень. Гостра гіпоксія, гіпероксія, гіпо- та гіперкапнія. 

Адаптація до умов гравітації. Реакції організму на перегрівання, переохолодження та 

дегідратацію.  

 
Викладач: докт. мед. наук, професор  Флюнт І. С. 

 

 

 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 



4 1 I Основи     
геронтології 

 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні  

Форма підсумкового контролю: залік 
Основа для вивчення – Механізми онтогенезу; фізіологія адаптацій. 

Зміст навчальної дисципліни:  

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ СТАРІННЯ 

Вступ. Предмет, задачі і методи геронтології. Загальна характеристика процесу 

старіння. Старіння і антистаріння (вітаукт). 

РОЗДІЛ ІІ. БІОЛОГІЯ СТАРІННЯ 
Теорії старіння та їх класифікація. Старіння окремих тканин, органів і систем 

організму. 

РОЗДІЛ  ІІІ. БІОЛОГІЧНІ  ОСНОВИ  ДОВГОЛІТТЯ 

Геріатрія. Хвороби старечого віку. Тривалість життя. Смерть, як кінцевий етап 
процесу старіння. 

 

Викладач: докт. мед. наук, професор   І. С. Флюнт 

 

 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 
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Назва 

дисципліни 
Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

5 2 2 Генетика 
людини 

 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні 

Форма підсумкового контролю: залік 

Основа для вивчення – Цитологія з основами гістології, Генетика з основами 

селекції, Імунологія 

Зміст навчальної дисципліни:  

Предмет, методи і завдання генетики людини. Методи дослідження генетики 

людини. Генні захворювання людини. Вродженні порушення обміну речовин. 

Системи репарації і спадкові захворювання людини, обумовлені дефектами в системах 

репарації. Імуногенетика людини. Хромосомні захворювання людини. Популяційна 

генетика і еволюція людини. Методико-генетичне консультування.  

 

Викладач: кан. біол.наук, доц.   Г. М. Клепач 

 

 

Біології та хімії 



6 2 2 Генетичні 
основи 

репродуктивн
е біології 
людини і 
тварин 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні 

Форма підсумкового контролю: залік 

Основа для вивчення - фізіологія людини і тварин, генетика з основами селекції, 

теоретичні проблеми сучасної біології 

 

Зміст навчальної дисципліни:  

Клітина як носій генетичної інформації. Реплікація ДНК як передумова передачі 

генетичної інформації нащадкам. Механізм реалізації генетичної інформації. 

Незалежне успадкування, зчеплене успадкування і кросинговер. Стать і зчеплене зі 

статтю успадкування. Типи мінливості, модифікації і мутації. Генетична рекомбінація 

як джерело спадкової мінливості і методичний підхід до картування генів. 

Особливості спадковості людини і тварин. Біологічна мінливість в популяціях 

сучасної людини і тварин. Генетичні основи визначення статі. Молекулярно-генетичні 

механізми онтогенезу. Генетика популяцій 

Викладач: кан. біол.наук, проф.   Я. В. Лесик 

 

 

Біології та хімії 



7 2 2 Молекулярна 
біотехнологія 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні 

Форма підсумкового контролю: екзамен 

Основа для вивчення - Експериментальні методи досліджень в біології, 

Теоретичні проблеми сучасної біології. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Молекулярна біотехнологія як наука. Генна інженерія як наука. Конструювання та 

селекція рекомбінантних молекул ДНК. Маніпуляції з молекулами нуклеїнових 

кислот. Конструювання та селекція штамів мікроорганізмів. Білкова інженерія. 

Генетична інженерія рослин. Генетична інженерія тварин. Клітинна інженерія. 

Метаболічна інженерія. Синтетична біологія. Аналітичні біотехнології. 

Біонанотехнології. 

 

Викладач: кан. біол.наук, доц.   Г. М. Клепач 

 

 

Біології та хімії 



8 2 2 Основи генної 
і клітинної 
інженерії 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні 

Форма підсумкового контролю: екзамен 

Основа для вивчення – Молекулярна біологія, Біохімія, Фізіологія людини та тварин, 

Мікробіологія, Біофізика, Імунологія, Вірусологія, Фізіологія та біохімія рослин, 

Генетика і селекція. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Конструювання і селекція промислових мікроорганізмів. Становлення і розвиток 

генної інженерії. Рекомбінантні технології. Конструювання та селекція 

рекомбінованих молекул ДНК. Секвенування ДНК.Експресія рекомбінованих генів. 

Генетична трансформація організмів. Клітинна інженерія.Аналітичні біотехнології. 

Біонанотехнології.   

Викладач: кан. біол.наук, доц.   Г. М. Клепач 

 

 

 

Біології та хімії 



9 1 1 Хімія 
високомолеку

лярних  
сполук 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні  

Форма підсумкового контролю: залік 

Основа для вивчення Загальна та неорганічна хімія. Органічна хімія. Фізична та 

колоїдна хімія. Аналітична хімія. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Виникнення, розвиток і сучасний стан хімічної науки про виробництво ВМС. 

Пластичні маси на основі ВМС, які добувають методом ланцюгової полімеризації. 

Пластичні маси на основі ВМС, які добувають методом поліконденсації та ступеневої 

полімеризації. Фізико-хімічні властивості каучуків та хімічних волокон. 

 

Викладач: к.т.н., доцент  Прийма А.М.  

 
 

 

Біології та хімії 



10 1 1 Композиційні 
матеріали 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні  

Форма підсумкового контролю: залік 

Основа для вивчення  

 Сучасні методи хімічного аналізу; 

 Хімія високомолекулярних сполук. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Вступ. Задачі і методи курсу. Основні поняття і визначення. Композити, як 

конструктивні матеріали. Загальні уявлення про композити. Волокнисті і шаруваті 

композити. Основні ознаки конструкційних композиційних матеріалів. Класифікація 

композиційних матеріалів. Основні властивості волокнистих композитів. Компоненти 

волокнистих композитів. Поверхні розділу в композиційних матеріалах. Поняття про 

хімічну сумісність складових композиції. Термодинамічна сумісність. Основні 

промислові методи виготовлення композиційних матеріалів. Основні поняття 

структурної механіки композитів. Критерії міцності структурних елементів. Основні 

поняття механіки руйнування композитів. Сучасні експериментальні методи 

визначення механічних характеристик композитів. Вихідні матеріали порошкової 

металургії. Методи отримання порошків. Загальна характеристика. Найбільш важливі 

методи відновлення заліза. Відновлення окисів міді, нікеля. Розпилення рідких металів 

і сплавів. Вибір методу виробництва порошку.    

 

 

 

Викладач: к.ф.-м.н., доцент  Кавецький Т.С.  

 

 

Біології та хімії 



11 1 1 Школознавст
во 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні  

Форма підсумкового контролю: залік 

Основа для вивчення Методологія наукових досліджень 

 

Зміст навчальної дисципліни:  

Мета, завдання і зміст курсу. Загальні основи управління освітою. Структура 

управління освітою Методична робота в школі. Атестація педагогічного персоналу 

Система внутрішкільного контролю Прогнозування, планування і облік роботи в 

школі Передовий педагогічний досвід Інноваційна спрямованість педагогічної 

діяльності Робота в школах-інтернатах. Сільські малокомплектні школи. 

 

Викладач: док. пед. наук, професор Кобрій О.М. 
 

Загальна 

педагогіка та 

дошкільна 

освіта 



12 1 1 Психологія 
педагогічної 
майстерності 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні  

Форма підсумкового контролю: залік 

Основа для вивчення Педагогіка. Психологія. 

Зміст навчальної дисципліни: Освіта як предмет професійної діяльності педагога. 

Особливості, мета, завдання та зміст педагогічної діяльності. Психологічна структура 

та моделі педагогічної діяльності. Індивідуальні стилі педагогічної діяльності. 

Здоровий стиль педагогічної діяльності. Соціально-психологічні проблеми адаптації  

молодого вчителя до умов педагогічної діяльності. Професійна ідентичність педагога. 

Професійні компетентності педагога. Особистісні здатності педагога. Програма та 

методи особистісно-професійного розвитку та самовдосконалення педагога.    

 

Викладач: канд. псих. наук, доцент  Василенко Л.П. 
 

Психології 

 

 

 



Каталог вибіркових дисциплін на 2019 / 2020 навчальний рік 

Біолого-природничий факультет  

Рівень вищої освіти _____Магістр__________ 

 

_______014 Середня освіта (Хімія)_____________ 
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки) 

 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Хімія та інформатика)» 

 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва 

дисципліни 
Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 1 I Здоров’я-
зберігаючі 
педагогічні 
технології 

 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні  

Форма підсумкового контролю: залік 

Основа для вивчення – Фізіологічні основи навчальної діяльності; фізіологія 

адаптацій  

Зміст навчальної дисципліни:  

Предмет, об’єкт і методи педагогіки здоров’язбереження. Здоров’я людини як 

цінність: педагогічний аспект. Методологічні основи педагогіки здоров’язбереження. 

Здоров’язберігаючі педагогічні технології. Педагогічна валеологія як галузева 

валеологія про навчально-виховні заходи залучення особистості до процесу 

здоров’язбереження. Основи педагогічної ергономіки. Біоритмологічні засади 

організації навчальної діяльності. Практики формування психічного здоров’я в 

процесі навчально-виховної роботи загальноосвітнього закладу. Практичні аспекти 

проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з вихованцями. Система 

здоров’язбежувальної діяльності навчального закладу. Працездатність учнів та її 

динаміка у процесі навчальної діяльності. Організація уроку в межах 

здоров’язбережувальної технології. Умови організації здоров’язбрежувального 

освітнього середовища. Застосування здоров’язбережувальних технологій в школі. 

Здоров’язбережувальні технології, які здійснюються при пасивній активності учнів. 

Збереження здоров’я педагогічних працівників. Моделювання уроків зі застосування 

педагогічних здоров’язбережувальних технологій. 
 

Викладач: канд. пед. наук, доцент  Волошин О. Р. 
 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 
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р

 
Назва 

дисципліни 
Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

2 1 I Фізіологічні 
основи 

навчальної 
діяльності 

 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні  

Форма підсумкового контролю: залік 
Основа для вивчення – Здоров’язберігаючі педагогічні технології; фізіологія 

адаптацій. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Предмет, методологічні принципи й методи дослідження у фізіології та 

психології навчальної діяльності. Функціональний стан учня як показник ефективності 

і адекватності навчального навантаження. Центрально-нервова регуляція навчальної 

діяльності. Фізіологічні основи пізнавальної діяльності і особливості організації 

навчання дітей різного віку. Психологічні фактори навчальної діяльності. Особливості 

розумової працездатності учнів в середовищі їх діяльності. Суть, причини і загальний 

механізм розвитку втоми. Загальні принципи і механізми адаптації. Фізіологічні 

аспекти адаптації учнів до навчальної діяльності. Фізіологічні основи організації 

ефективної роботи учнів при використанні нових технологій навчання  

 
 

Викладач: докт. мед. наук, професор  Флюнт І. С. 

 

 

 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 



3 1 2 Основи 
організації 
науково-
дослідної 

роботи з хімії 
у старшій 

школі 

 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, лабораторні 

Форма підсумкового контролю: екзамен 

Основа для вивчення - Неорганічна та органічна хімії, аналітична, фізична і колоїдна 

хімії, методика навчання хімії           

Зміст навчальної дисципліни:  

Характеристика науково-дослідницької роботи з хімії у старшій школі. Види науково-

дослідної роботи з хімії. Організація індивідуальної науково-дослідної роботи учнів з 

хімії у старшій школі. Експериментальна дослідницька діяльність учнів. Метод 

проектів.   

 
Викладач: к.хім.н., доц. Гвоздецька Г.В. 

 

 

 

Біології та хімії 
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дисципліни 
Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

4 1 2 Основи 
педагогічних 
вимірювань 

та моніторинг 
якості освіти 

 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, лабораторні  

Форма підсумкового контролю: залік 

Основа для вивчення - педагогіка, психологія, методика викладання біології.  
 

Зміст навчальної дисципліни: 

Загальні науково – теоретичні основи педагогічних вимірювань і тестування. 

Форми та технологія розроблення тестових завдань різних форм. Поняття про 

категорії педагогічної діагностики. 

Науково – теоретичні основи моніторингових досліджень якості освіти. 

Моніторинг в освіті. 

 

Викладач: канд. пед. наук, доц. Коссак Г.М.    

 

 

Біології та хімії 



5 1 1 Вибрані 
питання 

неорганічної 
хімії 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні  

Форма підсумкового контролю: залік 

Основа для вивчення – Загальна хімія, Неорганічна та біонеорганічна хімія, 

Будова речовини, Аналітична хімія, Фізична і колоїдна хімія. 

 

Зміст навчальної дисципліни: 

Періодичний закон і періодична система елементів Д.І.Мендєлєєва та будова атома. 

Хімічний зв’язок та його типи. Закономірності протікання хімічних реакцій. Дисперсні 

системи. Розчини електролітів. Окисно-відновні процеси. Основи електрохімії. 

Загальні властивості металів. Сплави. Метали побічних підгруп.  

 

 

Викладач: к.хім.н., доц. Гвоздецька Г.В. 

 

Біології та хімії 



6 1 1 Вибрані 
питання 

органічної 
хімії 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, лабораторні  

Форма підсумкового контролю: залік 

Основа для вивчення: Методика навчання хімії у старшій школі, вибрані питанні 

неорганічної хімії у старшій школі, методологія наукових досліджень, теоретичні 

питання сучасної хімії, сучасні методи хімічного аналізу, нанохімія 

Зміст навчальної дисципліни: Теорія будови органічних сполук.Будова, реакційна 

здатність та класифікація органічних сполук. Вуглеводні. Алкани, алкени, алкіни, арени: 

загальна формула, номенклатура, ізомерія, властивості, одержання та застосування. Загальні 

відомості про гетероциклічні сполуки. Гетероцикли як складники біологічно активних 

речовин, барвників, ліків. Оксигеновмісні органічні сполуки. Спирти, феноли, альдегіди та 

кетони, карбонові кислоти, естери, жири, вуглеводи:будова, властивості, застосування та 
одержання. Нітрогеновмісні органічні сполуки. Аміни, амінокислоти, білки, нуклеїнові 

кислоти: склад, будова молекул, властивості, біологічна роль.  
      Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі. 

      Органічна хімія в сучасному суспільстві. Роль органічної хімії в розв’язуванні проблем 

сталого розвитку суспільства. Значення органічної хімії у розв’язуванні сировинної, 

енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Поняття про хімічні 

засоби захисту рослин та синтетичні лікарські засоби. Харчові добавки. Е-числа. 

Забруднення навколишнього середовища. Стійкі органічні забруднювачі. Діоксини.  

Багатоманітність органічних речовин. Природні і синтетичні органічні речовини. 

Генетичні зв’язки між органічними та органічними й неорганічними речовинами. 

 

Викладач: канд. біол. наук, доцент  Ковальчук Г.Я. 
 

 
 

Біології та хімії 



7 1 1 Інтерактивні 
та проектні 
технології 
навчання 

хімії 
 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні 

Форма підсумкового контролю: екзамен 

Основа для вивчення: Методика навчання хімії у старшій школі, методи 

позакласної роботи з хімії, вибрані питанні неорганічної хімії у старшій школі, 

вибрані питання органічної хімії у старшій школі, школознавство, психологія 

педагогічної діяльності. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Інтерактивні технології навчання, їх суть, класифікація та методи організації. 

Науково-методичні засади використання інтерактивних технологій у підготовці 

майбутніх учителів хімії. Проектні технології: історія виникнення; мета, завдання і 

зміст. Вимоги до особистості вчителя хімії.   

 

Викладач: канд. біол. наук, доцент  Ковальчук Г.Я. 
 

 

 

Біології та хімії 



8 1 1 Сучасні 
педагогічні 
технології 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні 

Форма підсумкового контролю: екзамен 

Основа для вивчення:Методика навчання хімії у старшій школі, методи 

позакласної роботи з хімії, вибрані питанні неорганічної хімії у старшій школі, 

вибрані питання органічної хімії у старшій школі, школознавство, психологія 

педагогічної діяльності 

Зміст навчальної дисципліни: 

Поняття “педагогічні технології”. Ієрархія і взаємозв’язок понять “технологія” в 

педагогіці. Історичні аспекти розвитку педагогічної технології. Предмет і завдання 

сучасної педагогічної технології.  Сутність та механізм виникнення педагогічних 

інновацій. Рівні розвитку інновацій: низький (псевдоінноваційний), середній (частково 

інноваційний), високий (справжньоінноваційний). Особистісно орієнтований підхід у 

педагогіці. Модель особистісно орієнтованої педагогіки за І.С. Якиманською. Наукові 

засади і принципи функціонування особистісно-зорієнтованих виховних технологій 

(за І.Бехом) психолого-педагогічні принципи зорієнтованого навчання і розвитку (за Р. 

Пономарьовою). Суттєві ознаки особистісно-зорієнтованої освіти за С. Подмазіним. 

Використання прийомів педагогічної техніки (автор А.Гін). Технологія семестрово-

блоково-залікового навчання. Альтернативні педагогічні моделі. Модель 

саморозвитку особистості за М. Монтессорі. Вальдофська педагогіка. Модель вільної 

праці Френе. Система “школи життя” (Ш. Амонашвілі). Школа співробітництва М. 

Щетиніна. Метод «занурення». Авторська школа М. Гузика, її структура. Технологія 

організації групової навчальної діяльності. Метод проектів. Концентуальні положення 

систем розвивального навчання Л.В. Занкова, В.В. Давидова, Д.Б. Ельконіна. 

Модульно-розвивальна модель навчання (автор А.Фурман). Активні та інтерактивні 

методи навчання: робота в групах, дискусії, “мозкові штурми”, презентації, рольові та 

імітаційні ігри, проведення тренінгів. Інформаційно-комп’ютерні технології. 

Дистанційна освіта як новий тип освітньої діяльності.  

Викладач: канд. біол. наук, доцент  Ковальчук Г.Я. 
 

 

 

Біології та хімії 



9 1 1 Захист 
інформаційни

х ресурсів 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, лабораторні  

Форма підсумкового контролю: екзамен. 

 Основа для вивчення: Алгоритми та структури даних. Інформаційні технології. 

Об’єктно-орієнтоване програмування.  

Зміст дисципліни: Загальні поняття та положення із захисту інформаційних ресурсів. 

Основні положення щодо організації системи захисту інформації. Безпека в 

інформаційних мережах. Особливості організації захисту в інформаційно-

комунікаційних системах. Антивірусні засоби. Криптографічні засоби, шифрування, 

цифровий підпис. Комплексна система захисту інформації. 

 

Викладач: доцент Сікора О.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 



10 1 1 Комп’ютерне 
моделювання 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, лабораторні. 

Форма підсумкового контролю: залік 

Основа для вивчення: Системи комп’ютерної математики. Математичний 

аналіз. Диференціальні рівняння. Програмування. 

 Зміст дисципліни: Поняття про комп’ютерне моделювання та модель. 

Середовище для побудови та дослідження комп’ютерних моделей СКМ Matlab. 

Обробка функціонально-залежних експериментальних даних методами інтерполяції 

та апроксимації. Математичні моделі, які зводяться до розв’язування звичайних 

диференціальних рівнянь та рівнянь в частинних похідних. 

 

Викладач: доцент Дорошенко М.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 



11 1 1 Школознавст
во 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні  

Форма підсумкового контролю: залік 

Основа для вивчення Методологія наукових досліджень 

 

Зміст навчальної дисципліни:  

Мета, завдання і зміст курсу. Загальні основи управління освітою. Структура 

управління освітою Методична робота в школі. Атестація педагогічного персоналу 

Система внутрішкільного контролю Прогнозування, планування і облік роботи в 

школі Передовий педагогічний досвід Інноваційна спрямованість педагогічної 

діяльності Робота в школах-інтернатах. Сільські малокомплектні школи. 

 

Викладач: док. пед. наук, професор Кобрій О.М. 
 

Загальна 

педагогіка та 

дошкільна 

освіта 



12 1 1 Психологія 
педагогічної 
майстерності 

Кредити ЄКТС – 4.  

Вид занять: лекції, практичні  

Форма підсумкового контролю: залік 

Основа для вивчення Педагогіка. Психологія. 

Зміст навчальної дисципліни: Освіта як предмет професійної діяльності педагога. 

Особливості, мета, завдання та зміст педагогічної діяльності. Психологічна структура 

та моделі педагогічної діяльності. Індивідуальні стилі педагогічної діяльності. 

Здоровий стиль педагогічної діяльності. Соціально-психологічні проблеми адаптації  

молодого вчителя до умов педагогічної діяльності. Професійна ідентичність педагога. 

Професійні компетентності педагога. Особистісні здатності педагога. Програма та 

методи особистісно-професійного розвитку та самовдосконалення педагога.    

 

Викладач: канд. псих. наук, доцент  Василенко Л.П. 
 

Психології 

 

 

 

                     Декан  факультету                  ___________________________                                               Волошанська С. Я.                 

                                                                                                   підпис                                                                    (прізвище та ініціали) 

          «____»_______________ 20__ р.      
 

 



Каталог вибіркових дисциплін 

на 2019 / 2020 навчальний рік 

 Біолого-природничий факультет 

Рівень вищої освіти Магістр 

014 Середня освіта (Географія) 
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки) 

 

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини)» 

 

Вибіркові компоненти предметної спеціальності «Середня освіта (Географія)»  
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Анотація дисципліни 

Кафедра, 
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забезпечує 

викладання 

1. І І Політична 

географія 

Кредити ЄКТС – 4 

Вид занять: лекції, практичні заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік.  

Основа для вивчення – географії глобалізаційних процесів, економічної і соціальної географії 

України, конструктивної географії. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Політична географія як наука, її об’єкт і предмет, зв'язок з іншими науками. Методи 

політико-географічних досліджень. Історія становлення і розвитку політичної географії: наукові 

течії, видатні вчені та їх внесок у розвиток політичної географії. Політична географія в Україні. 

Сучасний стан та завдання політико-географічних досліджень в Україні. Політична карта світу як 

дзеркало політичної ситуації. Промислова революція, Великі географічні відкриття та їх вплив на 

світові політико-географічні процеси. Епоха колоніалізму. Зміна політичної карти світу після 

Першої світової війни. Зміна політичної карти світу після Другої світової війни. Сучасна політична 

карта світу. Формування державної території і кордонів України впродовж різних історичних 

періодів Тип, розміщення та функції сучасних державних кордонів України. Суверенна держава на 

політичній карті світу. Територія держави та її кордони. Політико-географічне положення держави. 

Столиці держав, їх політико-географічні функції. Адміністративно-територіальний поділ України. 

Населення як суб’єкт держави. Расовий та етнічний склад населення держави. Види 
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міжнаціональних відносин у державі. Мовна структура держав і мовні проблеми. Природний рух 

населення, його політико-географічне значення. Політичне значення етнодемографічних 

параметрів сучасної України. Регіональні етнополітичні проблеми України. Політико-географічні 

передумови економічного розвитку держав. Міжнародна інтеграція та дезінтеграція. Міжнародні 

організації, їх політико-географічне значення. Внутрішньодержавні інтеграційні та дезінтеграційні 

процеси. Поняття глобальних проблем. Класифікація глобальних проблем і шляхи їх вирішення. 

Глобальні проблеми людства й України. Загальна характеристика електоральної географії. 

Політичні партії, рухи, блоки. Партійні та виборчі системи в державах світу. Електоральна 

географія в Україні. Визначення геополітики, її зв'язок з політичною географією. Становлення та 

розвиток геополітики як науки. Геополітичні доктрини Ф. Ратцеля, К. Гаусгофера, Г. Маккіндера. 

Геополітика у другій половині ХХ ст. Сучасна геополітика та її роль у міжнародному політичному 

процесі. 

 

Викладач: кандидат географічних наук Микитчин О.І. 

 

2. І І Країнознавство Кредити ЄКТС – 4. 

Вид занять: лекції, практичні заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Основа для вивчення –  географічного краєзнавства, географії глобалізаційних процесів. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Мета і завдання навчальної дисципліни. Місце дисципліни серед навчальних дисциплін фаху. 

Література та джерела. Порядок вивчення дисципліни та контроль навчальної діяльності студентів 

за кредитно-модульною системою. Країнознавство як сукупність міжгалузевих наукових 

досліджень країн і регіонів. Об'єкт країнознавства. Множинність предметів країнознавства. 

Комплексне країнознавство. Предмет країнознавчого дослідження у галузі знань "міжнародні 

відносини". Країнознавство в системі підготовки фахівців для роботи у сфері міжнародних 

відносин і зовнішньої політики держави. Основний понятійно-категоріальний апарат 

країнознавства. Зародження країнознавчих знань і формування теоретичного підгрунтя 

країнознавства. Еволюція країнознавчих теорій і вчень. Зарубіжні національні країнознавчі школи. 

Країнознавство та країнознавчі школи в Україні. Країнознавчі дослідження в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. Типологія і класифікація у країнознавстві. 

Застосування порівняльного метода. Основні правила класифікації та типології країн світу. 

Типології країн світу за кількісними і якісними ознаками, за ознакою конкурентоспроможності, за 

загальним рівнем розвитку та наближенням до інформаційного суспільства. Світосистемний підхід 
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у країнознавстві. Цивілізаційний підхід у країнознавстві. Класифікаційні підходи та схеми 

географічних світів у сучасному країнознавстві. Історико-географічні регіони світу. Цивілізаційні 

регіони світу. Етно-культурні регіони світу. Духовно-релігійні регіони світу. Політична карта світу, 

етапи її формування та сучасна загальна характеристика. Держава і країна, їх класифікації за 

формою правління та адміністративно-територіального устрою. Міжнародні організації та їх 

класифікації. Геополітичні виміри Європейського союзу (ЄС). Геополітичні оцінки європейської 

інтеграції. Геополітична національна стратегія країн Західної Європи. Країни Центральної та 

Східної Європи.  

 

Викладач: кандидат географічних наук Микитчин О.І. 

3. І ІІ 

Стратегія 

сталого розвитку 

Кредити ЄКТС – 5. 

Вид занять: лекції, практичні заняття. 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Основа для вивчення – моніторингу довкілля, екологічної географії. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Становлення та розвиток концепції сталого розвитку. Концептуально-теоретичні засади 

сталого розвитку. Індикатори та цілі сталого розвитку. Інструменти сталого розвитку. Нормативно-

правові засади сталого розвитку. Національна стратегія сталого розвитку. Освіта для сталого 

розвитку. Місцевий та індивідуальний виміри сталого розвитку. Практики сталого розвитку. 

Біорізномаїття – основа стійкого розвитку планети. 

 

Викладач: кандидат біологічних наук Цайтлер М.Й. 

 

Екології та 

географії                           

4. І ІІ 

Екологічна 

географія 

Кредити ЄКТС – 5. 

Вид занять: лекції, практичні заняття. 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Основа для вивчення – географічного краєзнавства, геополітичних проблем України 

Зміст навчальної дисципліни:  

Екологічна географія як наука про землю.  Правові основи екологічного законодавства в 

Україні. Техногенне навантаження на природне середовище та його наслідки. Моніторинг 

навколишнього природного середовища в Україні. Природно-ресурсний потенціал України, 

проблеми використання мінеральних та енергетичних ресурсів. Земельні та водні ресурси України: 

проблеми їх раціонального використання й охорони.  Проблеми атмосферного повітря в Україні, 

кліматичні та рекреаційні ресурси. Проблеми використання і збереження біологічних ресурсів, 
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природно-заповідний фонд України.  

 

Викладач: кандидат біологічних наук Стецула Н.О. 

 

5. І ІІ 

Географічне 

краєзнавство 

Кредити ЄКТС – 5. 

Вид занять: лекції, практичні заняття. 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Основа для вивчення – геополітичних проблем України 

Зміст навчальної дисципліни:  

Суть, значення, завдання географічного краєзнавства. Краєзнавство: сутність, значення, 

функції, напрямки. Історія становлення і розвитку краєзнавства в Україні. Географічне 

краєзнавство та міжпредметні зв’язки географії. Шкільне, суспільне та державне краєзнавство.. 

Краєзнавчий підхід у викладанні географії. Зв’язок краєзнавчотуристичної роботи з навчанням та 

вихованням. Методи краєзнавчих досліджень. Використання краєзнавчих матеріалів на уроках 

географії. Краєзнавче вивчення своєї місцевості. Програма краєзнавчих досліджень території. Тема  

Краєзнавчо-туристичні ресурси України. Природні краєзнавчо-туристичні ресурси. Історико-

культурні краєзнавчотуристичні ресурси. Інфраструктурні краєзнавчо-туристичні ресурси. 

Забезпеченість краєзнавчо-туристичними ресурсами. Музеї як об’єкти краєзнавчо-туристичної 

діяльності. Краєзнавчий музей. Місце краєзнавства в системі шкільної освіти України. Шкільний 

туризм: сутність, значення, функції. Форми організації та зміст краєзнавчо-туристичної роботи в 

школі. Планування краєзнавчо-туристичної роботи. Туристично-краєзнавчий цикл. Сутність і 

значення позакласної краєзнавчо-туристичної роботи. Методика роботи краєзнавчого гуртка. 

Організація факультативних занять з краєзнавства. Туристична картографія як основний 

методологічний засіб туристичного краєзнавства. Форми туристично-краєзнавчої роботи. 

Краєзнавчі екскурсії: зміст, значення, методика організації. Зміст і методика краєзнавчих 

спостережень. Основні групи спостережень та їх зв’язок з сезонністю. Масові краєзнавчо-

дослідницькі заходи: цілі, форми проведення, характеристика 

 

 Викладач: кандидат географічних наук Кучманич Н.Г. 
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6. І ІІ Геополітичні 

проблеми 

України 

Кредити ЄКТС – 5. 

Вид занять: лекції, практичні заняття. 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Основа для вивчення – географії глобалізаційних процесів, економічної і соціальної географії 

України, конструктивної географії. 
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Зміст навчальної дисципліни:  

Поняття про геополітику: класичні уявлення й новітні підходи. Об’єкт геополітики. Предмет 

геополітики. Основні методи сучасної геополітики. Практична геополітика. Геополітичні мотиви у 

працях вчених Давнього Сходу. Формування геополітичних ідей в античну епоху. Середньовічна 

геополітична думка. Географічний детермінізм як основа геополітичних ідей Нового часу. Провідні 

сучасні школи геополітичної думки. Світова територіальна організація політичної сфери 

суспільного життя. Геополітична структуризація світу. Біполярна геополітична модель світу після 

Другої світової війни. Сучасна глобалізація. Уявлення про уніполярний світ. Багатополярна і 

багатоярусна геополітична модель сучасного світу. Геополітична взаємодія цивілізацій на 

міжнародній арені. Основні геополітичні порядки (рівні) держав  світу. Геоекономічна структура 

світу. Концепції, доктрини, стратегії новітнього американського імперіалізму. Два підходи та 

чотири версії щодо геостратегії США. Американські стратегічні інтереси в Центральній Азії, на 

Кавказі, в Індії. Японія в американській геополітиці. Сучасна стратегія національної безпеки США. 

Геополітичні виміри Європейського союзу (ЄС). Геополітичні оцінки європейської інтеграції. 

Геополітична національна стратегія країн Західної Європи. Країни Центральної та Східної Європи. 

Держави Балтії в системі геополітичних  відносин. Сучасні ідеї “євроатлантичного 

причорномор’я». Стратегія Н.Саркозі щод створення “Середземноморської єдності”. 

Геополітичний вимір Азійсько-Тихоокеанського регіону. Геополітика країн Австралії та Океанії. 

Особливості геополітичного статусу України та необхідність їх врахування в українській 

геополітичній доктрині. Багатовекторність української геостратегії. Національні інтереси сучасної 

України та їх геополітичні аспекти. Проблема “убезпечення” західного та євразійського векторів 

української геостратегії. Національна безпека України та її геополітичні складові.  

 

           Викладач: кандидат географічних наук Кучманич Н.Г. 
7. І ІІ 

Кадастр 

природних 

ресурсів 

Кредити ЄКТС – 3. 

Вид занять: лекції, практичні заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік.  

Основа для вивчення – моніторингу довкілля, екологічної географії. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Природні ресурси України, їхня характеристика та класифікація. Історичні етапи формування 

кадастру природних ресурсів. Об’єкт та предмет курсу, його зв’язок з іншими науковами 

дисциплінами. Місце кадастру природних ресурсів у системі державного обліку та його 

призначення. Структура та зміст кадастру природних ресурсів, його нормативно-правова база і 

організаційне забезпечення. Соціально-економічна оцінка використання природно-ресурсного 
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потенціалу України. 

Державний земельний кадастр: мета і завдання, види та принципи. Порядок ведення земельного 

кадастру. Земельно-кадастрові відомості та документи. Види земельного кадастру. Земельні угіддя 

як елемент земельного кадастру. Кадастр мінерально-сировинних ресурсів України. Визначення та 

характеристика мінерально-сировинних ресурсів. Правові аспекти використання надр та ведення 

їхнього кадастру. Призначення кадастру родовищ та проявів корисних копалин. Структура 

інформаційної база для ведення кадастру мінерально-сировинних ресурсів. 

Лісовий кадастр. Характеристика лісових ресурсів України та правові аспекти використання 

лісів в Україні. Функціональний поділ лісів. Лісова типологія та бонітет лісових насаджень. 

Порядок ведення державного лісового кадастру: інформаційне забезпечення та зміст 

лісокадастрової книги. 

Кадастр природно-заповідного фонду України. Визначення, класифікація, географія та структура 

природно-заповідного фонду. Інформаційне забезпечення ведення кадастру природно-заповідного 

фонду. Державний кадастр природних лікувальних ресурсів. Державний кадастр природних 

територій та курортів. Кадастр радіоактивних відходів. Основні завдання, порядок ведення, зміст і 

призначення. Структура інформаційної бази. 

 

Викладач: кандидат біологічних наук Цайтлер М.Й. 

8. І ІІ 

Моніторинг 

довкілля 

Кредити ЄКТС – 3. 

Вид занять: лекції, практичні заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік.  

Основа для вивчення – екологічної географії. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Основні поняття, класифікація систем моніторингу довкілля. Історичні аспекти формування 

поняття «моніторинг довкілля». Етапи формування моніторингу довкілля як системи. Фактори, які 

повинні досліджуватись в системі моніторингу. Класифікація систем моніторингу довкілля. 

Підходи до визначення об’єктів моніторингу довкілля. Фактори, індикатори та показники, які 

досліджуються в системі моніторингу довкілля. Державна програма моніторингу довкілля України. 

Суб’єкти державної системи моніторингу довкілля. Функціонування державної системи 

моніторингу довкілля. Взаємовідносини суб'єктів державної системи моніторингу довкілля. Розділ 

Організація моніторингу за складовими довкілля. Організація моніторингу за станом атмосферного 

повітря Джepeлa забруднення aтмocфepнoгo повітря. Категорії, розміщення і кількість постів 

спостережень. Програма і методи спостережень. Періодичність і кількість спостережень. Принципи 

вибору забруднювальних речовин для контролю їх вмісту в атмосфері. Методи відбору проб 

Екології та 

географії                           



атмосферного повітря. Збирання і обробка результатів хімічних аналізів. Організація безперервної 

реєстрації забруднень атмосферного повітря. Моніторинг у сфері питної води та питного 

водопостачання. Суб’єкти та об’єкти моніторингу морських вод в Україні. Моніторинг 

геологічного середовища Особливості геологічного середовища. Показники техногенного 

порушення геологічного середовища. Загальна структура моніторингу геологічного середовища. 

Методи вивчення техногенних змін геологічного середовища. Стадії проведення еколого-

геологічних досліджень. Джерела і види деградації ґрунтів.Глобальна система моніторингу 

навколишнього середовища. Особливості організації фонового моніторингу. Кліматичний 

моніторинг. Організація радіаційного моніторингу. Особливості біотичного моніторингу. Еколого-

гігієнічний моніторинг. Моніторинг лісових екосистем. Агроекологічний моніторинг. 

Соціальноекологічний моніторинг. Особливості громадського екологічного моніторингу  

 

Викладач: кандидат біологічних наук Цайтлер М.Й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вибіркові компоненти спеціалізації «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»  
 

№
 з
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К
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р
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С
ем
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ст

р
 

Назва 

дисципліни 
Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1. 1 IІ Фізіологічні 
основи 

навчальної 
діяльності 

 

Кредити ЄКТС – 3.  

Вид занять: лекції, практичні  

Форма підсумкового контролю: залік 
Основа для вивчення – Здоров’язберігаючі педагогічні технології; фізіологія 

адаптацій. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Предмет, методологічні принципи й методи дослідження у фізіології та 

психології навчальної діяльності. Функціональний стан учня як показник ефективності 

і адекватності навчального навантаження. Центрально-нервова регуляція навчальної 

діяльності. Фізіологічні основи пізнавальної діяльності і особливості організації 

навчання дітей різного віку. Психологічні фактори навчальної діяльності. Особливості 

розумової працездатності учнів в середовищі їх діяльності. Суть, причини і загальний 

механізм розвитку втоми. Загальні принципи і механізми адаптації. Фізіологічні 

аспекти адаптації учнів до навчальної діяльності. Фізіологічні основи організації 

ефективної роботи учнів при використанні нових технологій навчання  

 
 
Викладач: докт. мед. наук, професор

  
Флюнт І. С.

 

 

 

 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 



2. І IІ Фізіологія 
адаптацій 

 

Кредити ЄКТС – 3.  

Вид занять: лекції, практичні 

Форма підсумкового контролю: залік 
Основа для вивчення – Здоров’язберігаючі педагогічні технології; фізіологічні 

основи навчальної діяльності. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Вступ у дисципліну «Фізіологія адаптації». Основні положення теорії 

функціональних систем П. К. Анохіна. Загальні принципи і механізми адаптації. 

Теорія неспецифічної адаптації. Постстресорні адаптаційні зміни в метаболізмі. 

Адаптація до фізичних навантажень. Гостра гіпоксія, гіпероксія, гіпо- та гіперкапнія. 

Адаптація до умов гравітації. Реакції організму на перегрівання, переохолодження та 

дегідратацію.  

 
Викладач: докт. мед. наук, професор

  
Флюнт І. С.

 

 

 

 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 

 

 

 

 

 

 

 

 


