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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ: 

a) Адреса: 

навчальний корпус ТНПУ № 1, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль 46027 

 

b) Контактні телефони: 

тел.:(0352) 43-59-01 

тел. вн. 231 

Приймальня декана 

тел. (0352) 43-59-01 

тел. вн. 232 

 

c) Інформація про склад деканату: 

Декан: Дробик Надія Михайлівна 

доктор бiологiчних наук, професор 

тел.: (0352)43-59-01 

e-mail: drobyk.n@gmail.com 

Заступник декана: Герц Андрій Іванович 

кандидат біологічних наук, доцент 

тел.: (0352)43-59-01 

тел. вн. 233 

e-mail: herts@mail.ru 

Диспетчер: Шаль Інна Ярославівна 

магістр біології 

тел.: (0352)43-59-01 

e-mail: shal1986@mail.ru 

Вчений секретар ради хіміко-біологічного факультету: Жирська Галина Ярославівна 

тел.: (0352) 43-59-01, тел.вн. 237 

Методист ЗФН: Залізна Валентина Андріївна 

тел.: (0352) 43-60-80 тел.вн. 261 

Поштова скринька: dekanat@chem-bio.com.ua 

Сайт: chem-bio.com.ua 

 

d) Кафедри: 

 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ 

ДИСЦИПЛІН 

(Адреса: навчальний корпус ТНПУ № 1, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль 46027, 

тел.: (0352) 43-59-01, тел. вн.: 234, 237). 

Склад кафедри:  
Грубінко В.В. — завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор  

Дробик Н.М. — доктор біологічних наук, професор 

Степанюк А.В. — доктор педагогічних наук, професор 

Волошин О.С. — кандидат біологічних наук, доцент 

Герц А.І. — кандидат біологічних наук, доцент  

Гуменюк Г.Б. — кандидат біологічних наук, доцент 

Синюк Ю.В. — кандидат біологічних наук, доцент  

Барна Л.С. — кандидат педагогічних наук, доцент  

Жирська Г.Я. — кандидат педагогічних наук, доцент  

Міщук Н.Й. — кандидат педагогічних наук, доцент 

Боднар О.І. — кандидат біологічних наук, викладач  

Чень І.Б. — кандидат біологічних наук, викладач 

Дарбишева О.Є. — асистент 

mailto:dekanat@chem-bio.com.ua
http://chem-bio.com.ua/
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КАФЕДРА БОТАНІКИ ТА ЗООЛОГІЇ 

(Адреса: навчальний корпус ТНПУ № 1, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль 46027, 

тел.: (0352) 43-59-01, тел. вн.: 274, 235). 

Склад кафедри:  
Кваша В.І — завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор 

Барна М.М. — доктор біологічних наук, професор 

Пида С.В. — доктор сільськогосподарських наук, професор 

Подобівський С.С. — кандидат біологічних наук, доцент 

Конончук О.Б. — кандидат біологічних наук, доцент 

Страшнюк Д.В. — кандидат біологічних наук, доцент 

Шевчик Л.О. — кандидат біологічних наук, доцент 

Крижановська М.А. — кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Герц Н.В. — кандидат біологічних наук, викладач 

Мацюк О.Б. — кандидат біологічних наук, викладач 

Голіней Г.М. — кандидат сільськогосподарських наук, викладач 

Москалюк Н.В. — кандидат педагогічних наук, викладач 

Яворівський Р.Л. — асистент 

 
КАФЕДРА ХІМІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ 

(Адреса: навчальний корпус ТНПУ № 1, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль 46027, 

тел.: (0352) 43-59-01). 

Склад кафедри:  
Грищук Б.Д. — завідувач кафедри, доктор хімічних наук, професор 

Курант В.З. — доктор біологічних наук, професор 

Столяр О.Б. — доктор біологічних наук, професор 

Ахметшин А.Г. — кандидат  хімічних наук, доцент 

Барановський В.С. — кандидат  хімічних наук, доцент 

Хоменчук В.О. — кандидат біологічних наук, доцент 

Гладюк М.М. — кандидат педагогічних наук, доцент 

Тулайдан Г.М. — кандидат хімічних наук, викладач 

 

e) Координатор від факультету:  
Степанюк Алла Василівна, навчальний корпус ТНПУ № 1, вул. М. Кривоноса, 2, 

м. Тернопіль, 46027 

e-mail: alstep@tnpu.edu.ua, тел.: 0665778849 
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2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА 

СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 
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3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО 

ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ 

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Напрям підготовки: 6.040102 Біологія* 

Термін навчання — 4 роки 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 100 осіб 

заочна форма навчання — 100 осіб  

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Напрям підготовки: 6.040101 Хімія* 

Термін навчання — 4 роки 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 50 осіб 

заочна форма навчання — 25 осіб  

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Спеціальність: 7.04010201 Біологія* 

Термін навчання — 1 рік 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 90 осіб 

заочна форма навчання — 100 осіб  

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Спеціальність: 7.04010101 Хімія* 

Термін навчання — 1 рік 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 45 осіб 

заочна форма навчання — 25 осіб  

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Спеціальність: 8.04010201 Біологія* 

Термін навчання — 1 рік 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 10 осіб 

Галузь знань: 0401 — Природничі науки 

Спеціальність: 8.04010101 Хімія* 

Термін навчання — 1 рік 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 5 осіб 



 11 

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

Структурними навчальними підрозділами факультету є: кафедра загальної біології та 

методики навчання природничих дисциплін, кафедра ботаніки та зоології, кафедра хімії та 

методики її навчання, лабораторія біології та екології «Голицький біостаціонар», 

агробіологічна лабораторія, гербарій, зоологічний музей. На факультеті обладнаний 

комп’ютерний клас на 18 робочих місць. 

Навчально-польові практики, дослідження рідкісних видів рослин і тварин та 

екосистем проводяться у лабораторії біології та екології на базі Голицького ботанічного 

заказника загальнодержавного значення; в агробіологічній лабораторії, зоологічному музеї, 

фонди якого містять понад тисячу експонатів опудал тварин, птахів, вологі препарати 

хребетних і безхребетних. На базі цих структурних підрозділів факультету виконуються 

курсові, дипломні та магістерських роботи, проводяться лабораторні заняття, робота у 

студентських наукових гуртках, заняття з учнями-членами Малої академії наук. 

Для проведення досліджень рідкісних видів рослин і тварин та навчально-польових 

практик функціонує біологічний стаціонар на базі Голицького ботанічного заказника 

загальнодержавного значення в Бережанському районі. 

Матеріально–технічна база кафедри загальної біології та методики навчання 

природничих дисциплін 

а) лекційних аудиторій (1 на 75 місць, 1 на 50 місць), аудиторій для лабораторно-

практичних занять  — 5 (кожна на 25 робочих місць); навчальних кабінетів  — 2 (кожний на 25 

робочих місць); лабораторія мікроскопії  — 1 (12 робочих місць); кабінетів навчально-

допоміжного персоналу  — 2; методичних кабінетів  — 2; кабінет навчального обладнання  — 

1; теплиця (120 м
2
); агродільниця (2,3 га).  

б) наявне обладнання для навчальних цілей та наукових досліджень: атомно-

адсорбційні спектрофотометри  — С 115 М1; С–600; С 112 М; апарат для збовтування АВУ–

6С; ваги: аналітичні АДВ–200М, торсійні ВТ–500; газо-рідинні хроматографи  — «Селмі-

Хром» та «Цвет 500»; мікроскопи: електронний  — ЭМВ–100ЛМ; світловий  — МБИ-

15(х4000); люмінесцентний  — МЛД-10; мікроскопи з відеонасадками з комп’ютерною 

проекцією світлового поля (2 од.); прилад для визначення вмісту білків  — “МЕФАН 8001”; 

прилади для електрофорезу білків  — Сormay з скануючою приставкою для кількісної 

ідентифікації фракцій; ПЭФ-3; рН- та іонометри- ЭВ 74 (4 од.), рН-150; спектрофотометри  

— СФ 26 (2 од.), СФ 46 (2 од.); термостат: ТС-80М (2 од.); універсальний киснемір  — АЖА 

101М; фотоелектроколориметри: КФК-2 (3 од.); центрифуги  — ультрацентрифуга МРТУ; 

вакуумна ректифікаційна ЦВР-1; ЦЛС-3; лабораторна ЦЛР-1; трансілюмінатор, шафа 

сушильна стерилізаційна: ШСС-8 (2 од.); ламінарний бокс із стерильним потоком повітря 

(2 од.); інше обладнання: термостати, термографи, електричні мішалки, установки для гель–

фільтрації, обладнання для тонкошарової хроматографії тощо. 

Матеріально–технічна база кафедри ботаніки та зоології 

а) лекційних аудиторій  — 1 (на 40 місць), аудиторій для лабораторно-практичних 

занять  — 7 (кожна на 20 робочих місць); навчальних кабінетів  — 1 (на 15 робочих місць); 

лабораторій  — 4 (кожна на 15 робочих місць), кабінетів навчально-допоміжного персоналу  

— 5, методичних кабінетів  — 1, кабінет для навчального обладнання  — 2. 

б) обладнання для навчальних цілей та наукових досліджень (шт.): Іономір Ец-01  — 1; 

Вага електронна  — 1; Мікроскоп Р-13 з підсвідкою — 1; Мікроскопи  — МБЦ-10  — 67; 

Термостати ТС-80М  — 8; Аквадистелятор ДЕ-25  — 1; Ваги торсійні  — 15; Колориметри 

КФК-2  — 7; Мікротом санний  — 1; Насос Комовського  — 3; Освітлювачі  — 25; Прилад 

для підрахунку колоній  — 7; Прилад Магницького  — 3; Рефрактометри РДУ  — 15; 

Центрифуга ЦЛР-1  — 9; Шафа сушильна ШСС  — 8–6; гігрометр ВІТ-2  — 2; магнітола  — 

1; прилад для електрофорезу ПЕФ-3  — 1; ПЕФ-4  — 1; фото снайпер ФС 1 12  — 1; 

холодильники (Апшерон, Дніпро)  — 2; скелети тварин  — 38; опудала тваарин (ссавці)  — 5. 
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Матеріально-технічна база кафедри хімії та методики її навчання 

а) лекційних аудиторій  — 1 на 75 місць, лабораторій для лабораторно-практичних 

занять  — 7 (кожна на 17 робочих місць). 

б) наявне обладнання для навчальних цілей та наукових досліджень: 5 газових 

хроматографів, рідинний хроматограф Міліхром-4, атомно-адсорбційний спектрофотометр 

С-116, спектрофотометри СФ-20, СФ-26, СФ-46, інфрачервоний спектрофотометр ИКС-29, 

два полярографи ПУ-1, потенціостати, рН-метри, кондуктометри, фотоколориметри, 

ультрацентрифуги та ін. 

Для забезпечення наукової роботи на факультеті обладнані науково-дослідні 

лабораторії: цитоембріології, морфології та систематики рослин, фізіології рослин та 

мікробіології, порівняльної біохімії і молекулярної біології, екології та біотехнології, 

екологічної біохімії, екотоксикології, хімії ненасичених сполук, кінетики неорганічних і 

органічних реакцій. 
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5. ОСНОВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  

Навчально-виховний процес підготовки майбутніх учителів на хіміко-біологічному 

факультеті орієнтований на реалізації особистісно-орієнтованого, компетентнісного та 

діяльнісного підходів. Тому в практичній діяльності викладачів використовується 

широкий спектр освітніх технологій, таких як інтерактивні, ігрові, проектні, 

інформаційно-комунікаційні, саморозвитку, навчання як дослідження, формування 

творчої (креативної) особистості, створення ситуації успіху, проблемного навчання, 

інтенсифікації навчання на основі схем і знакових моделей навчального матеріалу, 

технологія організації групової навчальної діяльності. Реалізація зазначених технологій 

передбачає впровадження таких форм організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, як: лекції, семінари, практичні та лабораторні заняття, тренінги, портфоліо, 

проект, конференції, індивідуальна та самостійна робота, виробничі практики. 

Для забезпечення високого рівня пізнавальної самостійності використовуються 

інтерактивні методи: колективно-групового навчання (мікрофон, мозковий штурм, ажурна 

пилка, навчаючи  — учусь, дерево рішень тощо), кооперативного навчання (робота в малих 

групах, парах, ротаційних трійках, карусель, акваріум тощо), дискусійного навчання (метод 

«ПРЕС», займи (зміни) позицію, дискусія «так-ні», дебати, ток-шоу, зустріч за круглим 

столом, засідання експертної групи («панельна дискусія»), форум, симпозіум, судове 

засідання) і ситуативного моделювання (судові і громадські слухання, імітаційні і рольові 

ігри тощо). Серед креативних методів найбільш часто використовуються: придумування, 

“якби…”, образної картини, гіперболізації, аглютинації тощо. Крім того використовуються 

специфічні методи біологічного пізнання: моделювання  — біологічних об’єктів, структур, 

функцій, процесів, взаємозв’язків тощо; розв’язування ситуаційних задач, ідентифікація 

електронно-мікроскопічних препаратів, аналіз та обговорення відео- і мультимедійних 

матеріалів,  термінологічний диктант. 

Для стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів  найбільш 

часто використовуються дидактичні ігри, дискусії, різноманітні методи інформаційно-

комунікаційних технологій: створення та аналіз мультимедійних презентацій, спілкування 

засобами миттєвого повідомлення (чат, форум, електронна пошта), відеоконференції, 

вебінари, веб-квести тощо. Серед методів контролю навчальних досягнень студентів 

переважають: усне опитування, тестова перевірка змісту навчального матеріалу (модульні 

контрольні роботи) , підсумковий комп’ютерний тест, захист ІНДЗ, портфоліо, проектів 

тощо. Тематичний контроль здійснюється у формах: усна чи письмова перевірка; оцінювання 

самостійного виконання студентами завдань; участь у проведенні ділових ігор; тестова 

перевірка знань. Підсумковий контроль  — комп’ютерне тестування та творчі завдання. 

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
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7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ  

 

 

 



 15 
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8. КОПІЯ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ 

Галузь знань: 0401 Природничі науки,  спеціальність: 8.04010201 Біологія
*
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Галузь знань: 0401 Природничі науки,  спеціальність: 8.04010101 Хімія
*
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9. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

9.1. Спеціальність: 8.04010201 Біологія
*
 

ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОЇ, СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Нормативні дисципліни 

 

Дисципліна: Педагогіка вищої школи. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр  

Мета: засвоєння теоретичних основ організації навчально-виховного процесу у 

вищому навчальному закладі та наукових основ управління вищою школою; формування 

досвіду самооцінки та самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати 

навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі. 

Завдання: оволодіти основними поняттями і категоріями, системою педагогічних 

знань; сформувати вміння застосовувати методи науково-педагогічного дослідження, 

конструювати цілі і зміст, методи, засоби і форми навчально-виховного процесу вищої 

школи; аналізувати та оцінювати ефективність навчально-виховного процесу у вищій школі; 

забезпечити розвиток уміння використовувати інноваційні технології навчання і виховання у 

вищій школі. 

Викладацький склад: Радченко О.Я., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

педагогіки 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 години –10 тижнів, 5,5 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, модульний контроль; підсумковий 

контроль — екзамен  

 

Дисципліна: Психологія вищої школи. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: формування у майбутніх науковців і викладачів вищої школи цілісного й 

системного розуміння психологічних проблем становлення особистості та професійної 

підготовки студентів в умовах вищого навчального закладу. Засвоєння змісту курсу 

забезпечує слухачам знання про: психологічні особливості студентського віку та 

студентської групи; закономірності професійного становлення фахівця з вищою освітою; 

психологічні аспекти організації учбової діяльності та виховання студентів; психологію 

професійно-педагогічної взаємодії у системі «викладач-студент»; психологічні 

характеристики особистості та професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи. 

Завдання: навчити застосовувати психологічні знання в організації учбової діяльності 

та вихованні студентів, а також при вирішенні конкретних завдань майбутньої науково-

педагогічної діяльності; налагоджувати оптимальну педагогічну взаємодію зі студентами, 

конструктивно розв’язувати можливі міжособистісні конфлікти у взаєминах зі студентами. 

Викладацький склад: Мешко О.І., кандидат психологічних наук, доцент 

Тривалість: 1кредит ECTS / 36 години –6 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, модульний контроль; підсумковий 

контроль — залік.  

 

Дисципліна: Філософія науки. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: вивчення сутності, структури, історичних особливостей науки та філософсько-

методологічних проблем наукового знання. 
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Завдання: сприяти глибокому усвідомленню сутності наукового пізнання, аналізу 

науки як специфічної форми пізнання, духовного виробництва і соціального інституту; 

ознайомити із загальними закономірностями розвитку науки, її структурою, рівнями, 

методологією і методами наукового пізнання; формувати у магістрантів практичні вміння та 

навики науково-дослідної роботи. 

Викладацький склад: Морська Н.Л., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та економічної теорії. 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 години –6 тижнів, 10 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, модульний контроль; підсумковий 

контроль — екзамен.  

  

Дисципліна: Іноземна мова (за фаховим спрямуванням).  

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1,2 семестри. 

Мета — досягнення студентами магістратури такого рівня мовної компетенції, яка б 

дозволила їм правильно оформити необхідні ділові папери для працевлаштування чи 

навчання за кордоном, вести наукову дискусію, зробити доповідь з теми власного 

дослідження.  

Завдання: навчити студентів оформляти ділову документацію, вести дискусію на 

наукові теми, робити доповідь з теми власного дослідження та обговорювати питання, що 

стосуються сфери професійного інтересу слухача з іноземними колегами. 

Зміст дисципліни: лексичний та граматичний матеріал; оформлення пакету 

документів, необхідного при прийнятті на роботу (резюме, супровідний лист, лист-

рекомендація, форма заяви тощо), анотування та реферування прочитаного матеріалу, 

оформлення повідомлення з теми власного наукового дослідження. 

Викладацький склад: Ваврів І.Я., асистент кафедри іноземних мов. 

Тривалість: 2 кредит ECTS/ 72 годин, 10 тижнів, 7 год. на тиждень. 

Форми та методи навчання: практичні заняття.  

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи; модульний 

контроль — письмові роботи, тестування; ІНДЗ — усне та письмове опитування; 

підсумковий контроль — екзамен (тестовий контроль з різними  рівнями складності завдань).  

 

Дисципліна: Комп’ютерні інформаційні технології в освіті, науці. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування у магістрів системи знань, умінь і навичок, фахових 

компетентностей, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інноваційних педагогічних технологій у 

навчальній та майбутній професійній діяльності.  

Завдання: оволодіти методичними знаннями та уміннями щодо організації та 

управління науковими дослідженнями та інноваційними розробками; вміння магістрантів 

опановувати методи аналізу інноваційних процесів; сприяння формуванню навичок 

мислення високого рівня та навичок критичного мислення у процесі створення інноваційних 

проектів; вміння використовувати методи проектної технології у навчальному процесі школи 

та ВНЗ з використанням ІКТ. 

Зміст дисципліни. Соціальна інноватика. Основні поняття соціальної інноватики. 

Інновація. Інноваційний процес. Інноваційна діяльність. Види інновацій. Фази життєвого 

циклу інновації. Метод проектів, його особливості та характерні ознаки. Інноваційний 

проект та його структура. Пошук ресурсів для портфоліо інноваційного проекту. 

Інноваційний потенціал проекту. Основні тенденції розвитку систем освіти у світовій 

педагогічній практиці. Сучасні інформаційні технології в освіті. Особистісно-орієнтовані 

технології навчання. Шляхи та доцільність використання ІТ-технологій. Технології Веб 2.0 

та хмарні технології в інноваційному проекті. 



 20 

Викладацький склад: Шмигер Г.П., кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

інформатики та методики її викладання 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 години –6 тижнів, 9 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, модульний контроль; підсумковий 

контроль — залік.  

  

Дисципліна: Менеджмент в освіті. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування знань з вибору нових форм і методів управління; ознайомити із 

основними типами вищих навчальних закладів та вимогами до їх діяльності; визначення 

змісту навчальної діяльності закладу освіти, та методики планування діяльності закладу та 

установи освіти; особливості підготовки менеджера освіти.  

Завдання: сформувати вміння прогнозувати діяльність закладу, установи, планувати 

роботу закладу, установи, ефективно організовувати роботу підлеглих, розробляти методики 

контролю за станом діяльності, розробляти стратегію розвитку освітніх організацій, 

працювати над підвищенням рівня професійної компетентності (власним і своїх підлеглих).  

Викладацький склад:Литвин Л.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

філософії та економічної теорії 

Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин — 6 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, модульний контроль; підсумковий 

контроль — залік.  

 

Дисципліна: Правові основи діяльності ВНЗ. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: поглиблення і розширення знань студентів про правові аспекти діяльності 

вищих навчальних закладів у контексті правового регулювання освіти. 

Завдання: сформувати знання про особливості законодавчого регулювання системи 

вищої освіти в Україні; розкрити особливості управління у сфері вищої освіти; сформувати 

знання про механізми забезпечення якості вищої освіти, зокрема про сутність і роль 

державних стандартів вищої освіти; забезпечити знаннями щодо законодавчої бази прийому 

до вищих навчальних закладів та працевлаштування випускників, регулювання. 

Викладацький склад: Бармак М.В., доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри історії України. 

Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин — 6 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, модульний контроль; підсумковий 

контроль — залік.  

 

Дисципліна: Охорона праці в галузі. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування у майбутніх фахівців уміння та компетенцій для забезпечення 

ефективного управління охороною праці з урахуванням досягнень науково-технічного 

прогресу та міжнародного досвіду. 

Завдання: зберегти здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах 

конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та 

формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. 

Зміст дисципліни. Міжнародні норми в галузі охорони праці. Основні законодавчі та 

нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Система управління охороною праці в 

галузі. 

Викладацький склад: Гаврищак Г.Р., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

машинознавства та транспорту. 
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Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин — 6 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, модульний контроль; підсумковий 

контроль — екзамен.  

  

Дисципліна: Цивільний захист. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні 

проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного 

захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а 

також досягнень науково-технічного прогресу.  

Завдання: засвоїти студентами новітні теорії, методів і технологій з прогнозування НС, 

побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу 

заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та 

культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. Освоївши 

програму навчальної дисципліни "Цивільний захист" спеціалісти (магістри) у відповідних 

напрямах підготовки, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням 

вимог ЦЗ та володіти наступними головними професійними компетенціями для забезпечення 

реалізації вказаних завдань.  

Викладацький склад: Варакута О.П., асистент кафедри здоров’я людини, фізичної 

реабілітації та безпеки життєдіяльності 

Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин — 6 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, модульний контроль; підсумковий 

контроль — залік.  

ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

Нормативні дисципліни 

 

Дисципліна: Методика викладання біологічних дисциплін у ВНЗ. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестр. 

Мета: формування готовності майбутніх викладачів ВНЗ до викладання біологічних 

дисциплін професійної та практичної підготовки.  

Завдання: оволодіння знаннями змісту та закономірностей навчально-виховного 

процесу з біологічних дисциплін навчальних закладах I-II та III-IV рівнів акредитації; 

опанування методикою організації навчально-виховного процесу з біологічних дисциплін та 

навичками рефлексії власної педагогічної діяльності; набуття досвіду творчої діяльності та 

ціннісно-мотиваційного ставлення до неї; розвиток професійної культури, індивідуального 

стилю діяльності, потреби у професійному самовдосконаленні. 

Зміст дисципліни. Педагогічні закономірності навчального процесу з біології у вищій 

школі. Світоглядне спрямування вивчення біологічних дисциплін. Зміст біологічної 

компоненти фахової підготовки майбутніх викладачів ВНЗ різних напрямів підготовки. 

Форми і методи організації навчального процесу з вивчення біологічних дисциплін у вузі. 

Активні методи навчання студентів-біологів. Сучасні технології навчання біології. 

Самостійна робота студентів з біології. Моніторинг якості навчальних досягнень студентів. 

Методика організації навчально-виробничих та педагогічних практик. 

Викладацький склад: Степанюк А.В., доктор педагогічних наук, професор. 

Тривалість: 5 кредитів ECTS / 180 години — 23 тижні, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, представлення презентацій (12); 

модульний контроль — тестування і творчі завдання (2); ІНДЗ — портфоліо (1); підсумковий 

контроль — екзамен (тестування і усне опитування).  
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Дисципліна: Еволюція життя. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: вивчення загальних закономірностей і рушійних сил історичного розвитку 

життя для послідуючого управління цим процесом  

Завдання: вивчити рушійні сили механізмів та основні закономірності еволюції живого 

на базі енергетичних і системоутворюючих законів екології та еволюційної антропології. 

Зміст дисципліни. Формування еволюційної теорії у додарвінівський період. 

Еволюційна теорія на мікрорівні. Еволюція живого на Землі та Антропологія. 

Викладацький склад: Кваша В.І., доктор сільськогосподарських наук, професор.  

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 16 тижнів, 6 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування; тестування (3); презентації; ІНДЗ 

(1); підсумковий контроль — екзамен. 

 

Навчальна дисципліна: Молекулярна генетика. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: створення у магістранта чіткої системи знань в галузі молекулярної генетики 

для використання їх у сфері професійної діяльності. 

Завдання: сформувати в магістранта комплекс наукових знань з основних питань 

молекулярної генетики, молекулярних механізмів генетичних процесів і методів 

молекулярно-генетичного аналізу. 

Зміст дисципліни. Вступ. Молекулярна генетика як наука. Етапи становлення та 

розвитку. Структура та властивості нуклеїнових кислот і білків. Реплікація, рекомбінація і 

модифікація ДНК. Ферментативний синтез РНК на матриці. Молекулярно-генетичні 

механізми мутацій. Модифікація і рестрикція ДНК. Репарація пошкоджень ДНК. Генетична 

рекомбінація. Молекулярні механізми трансдукції, трансформації, рекомбинації. 

Транскрипція. Трансляція. Локалізація генів у хромосомах. Особливості будови геному 

еукаріотів. Геном мітохондрій і хлоропластів. Методи молекулярного аналізу геномів. 

Генетична інженерія. 

Викладацький склад: Дробик Н.М., доктор біологічних наук, професор. 

Тривалість: 4 кредити ECTS / 144 години — 16 тижнів, 9 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування (3), усне (1) та письмове опитування 

(2); модульний контроль — тестування (1), письмове опитування (2), ІНДЗ — спосіб 

вирішення теоретичного та практичного навчально-проблемного завдання та його 

представлення у вигляді тематичного навчального комплексу і мультимедійної презентації 

(1); підсумковий контроль — екзамен (тестування та письмове опитування).  

 

Дисципліна: Сучасні досягнення і проблеми біології. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1,2 семестри. 

Мета: формування у студентів знань і розуміння сучасних проблем біології для 

подальшого використання фундаментальних біологічних теорій у сфері професійної 

діяльності при постановці і вирішенні нових завдань. 

Завдання: сформувати розуміння сучасних проблем, що стоять перед біологічною 

наукою, вирішення яких спрямоване на раціональне природокористування, охорону довкілля 

і здоров’я людей; сформувати базові уявлення про різноманітність біологічних об’єктів, 

розуміння значення біорізноманітності для стійкого розвитку біосфери;сформувати знання 

принципів структурної і функціональної організації біологічних об'єктів і механізмів 

гомеостатичної регуляції, принципів клітинної організації біологічних об'єктів, біофізичних і 

біохімічних основ, мембранних процесів і молекулярних механізмів життєдіяльності; 

розуміння ролі еволюційної ідеї у біологічному світогляді; дати розуміння шляхів вирішення 

сучасних проблем біології.  
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Зміст дисципліни. Сучасні уявлення про ознаки та організацію живих утворень. 

Різноманіття біологічних систем. Термодинамічні та структурно-функціональні ознаки 

стійкості живих систем. Ключові теорії, методи і проблеми сучасної біології. Проблема 

походження і молекулярної еволюції живого. Макроеволюція і антропогенез. Організм і 

середовище. Еволюція екосфери. Інноваційні біотехнології і їх вплив на суспільство та 

природу. 

Викладацький склад: Грубінко В.В., доктор біологічних наук, професор. 

Тривалість:3 кредити ECTS / 108 годин — 18 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: модульний контроль — тестування (2); ІНДЗ — стан та перспективи 

вирішення практичної біологічної проблеми за вибором (1); підсумковий контроль — залік.  

 

Дисципліна: Цитоембріологія.  

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.  

Мета: формування знань про репродуктивні структури квіткових рослин, процес 

запилення та запліднення, формування насіння та плодів. 

Завдання: сформувати знання про будову чоловічих і жіночих репродуктивних 

структур, формування чоловічого і жіночого гаметофітів, їх класифікацію та еволюцію. 

Зміст дисципліни. Будова квітки. Мікроспорогенез і мікрогаметогенез, 

макроспорогенез. Макрогаметогенез. Типи та способи запилення у квіткових рослин, 

подвійне запліднення у квіткових рослин (історія відкриття та біологічна природа). 

Ендоспермогенез та ембріогенез. Формування насінини та плоду у квіткових рослин. 

Викладацький склад: Барна М.М., доктор біологічних наук, професор. 

Тривалість: 0,5 кредита ECTS/ 18 години — 9 тижнів, 2 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестовий контроль (9); модульний контроль — 

тестування (9); ІНДЗ — (1); підсумковий контроль –залік. 
 

Дисципліна: Біоенергетика. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: вивчення молекулярних механізмів акумуляції та реалізації енергії живими 

організмами. 

Завдання: з’ясувати загальні принципи термодинаміки живого, механізми акумуляції 

та транспорту енергії в організмі та ї регуляції, обґрунтувати енергетичну цінність 

біомолекул.  

Зміст дисципліни: Закони термодинаміки у застосуванні до живого. Причини 

макроергічності та механізми енергетичних змін у процесах мембранного та субстратного 

фосфорилювання, їх роль у забезпеченні життєдіяльності та регуляцію. 

Викладач: Столяр О.Б.  — доктор біологічних наук, професор. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 годин  — 12 тижнів; 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль  — усне опитування, модульний контроль  — 

тестування і творчі завдання (2), самостійна робота (1); ІНДЗ  — презентація (1); 

підсумковий контроль  — залік (тестування й усне опитування).  

 

Дисципліна. Екологічна фізіологія і біохімія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: поглиблення основних біохімічних понять, оволодіння методами оцінки 

характеру та ступеня впливу екологічних факторів на біологічні системи на біохімічному 

рівні за специфічними реакціями відповіді організму на стрес-дію. 

Завдання: сформувати розуміння механізмів взаємодії молекулярних структур 

організму та обміну речовин з факторами навколишнього середовища, систему знань про 

принципи регуляції метаболічних систем різноманітними екзогенними чинниками, про 
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шляхи утворення та трансформації енергії в організмі у зв’язку з енергетичними потоками 

природи та про адаптивні можливості організмів і їх пристосування до умов середовища і 

фактори та методи їх корекції. 

Зміст дисципліни. Вступ. Загальні закономірності термодинаміки живих організмів у 

системі організм-середовище. Фізіолого-біохімічні закономірності впливу факторів 

середовища на організм. Адаптація як пристосування організмів до зміни умов середовища. 

Біохімічна характеристика окремих видів адаптацій. Дія організмів на навколишнє 

середовище. Проблеми міжорганізменної взаємодії. Прикладні аспекти проблеми взаємодії 

організму і середовища. Біоіндикація. Фізіологічні і біохімічні методи біоіндикації. 

Моніторинг. 

Викладацький склад: Синюк Ю.В., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 12 тижнів,  9 год на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування (5); ІНДЗ — аналіз доцільності різних 

методів біоіндикації (1); підсумковий контроль — залік (тестування). 

 

Дисципліна: Екотоксикологія, біоіндикація та експертиза. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування знань про дію шкідливих хімічних речовин навколишнього 

середовища на організми і популяції, що входять до складу екосистем, від мікроорганізмів до 

людини; отримання навичок токсикомоніторингу і біоіндикації для своєчасного виявлення 

обумовленою токсикогенними стресорами деградації екосистем, щоб зміни життєво 

важливих параметри місця існування людини не вийшли за критичні межі. 

Завдання: сформувати у магістрантів теоретичних знань та практичних навичок з 

розгляду змін навколишнього середовища, викликаних фізико-хімічним впливом, за 

допомогою біологічних (екологічних) систем і їх реакцій;суджень про біологічну дію 

екотоксикантів і інших антропогенних стресорів та прогнозувати довгострокові ефекти і 

буферну ємність біологічних систем щодо різноманітних токсичних чинників. 

Зміст дисципліни. Екотоксикологія як наука. Місце і роль екотоксикології в системі 

екологічних знань. Токсичність речовин і середовища. Рівні токсичності. Методи їх оцінки і 

вираження. Формування екотоксикологічних ситуацій. Джерела, шляхи утворення, 

розповсюдження та трансформація екотоксикантів. Поняття про екотоксикологічну ситуацію 

і критерії її оцінки. Класифікація екотоксикантів їх характеристика. Токсиканти і організм. 

Основні термодинамічні та кінетичні принципи токсичної дії в організмі та екосистемах. 

Токсикокінетика і токсикодинаміка. Синергізм і антагонізм токсикантів. Фізіолого-біохімічні 

закономірності токсичного впливу в організмі. Дія токсикантів в угрупованнях організмів і 

екосистемах. Токсикотолерантність біологічних(екологічних) систем. Екологічні основи 

біоіндикації. Біоіндикативні показники на різних рівнях організації живого. Оцінка 

екологічного ризику та екологічна експертиза середовища. 

Викладацький склад: Грубінко В.В., доктор біологічних наук, профессор. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 12 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: модульний контроль — тестування (3); ІНДЗ — характеристика 

екотоксикологічної ситуації території (об’єкту) (1); підсумковий контроль — екзамен 

(тестування).  

 

Дисципліна: Біосферологія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1,2 семестри. 

Мета: ознайомлення з поняттям «біосфера», хімічним складом та геохімічною роллю 

живої речовини; вміти характеризувати основні біогеохімічні цикли біосфери; розуміти 

проблеми ноосфери. 

Завдання: дати студентам сучасне уявлення про: провідні екологічні поняття та 

закономірності, обґрунтування їх ролі як наукових основ охорони довкілля; різні екологічні 
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системи; про взаємозв'язки, які забезпечують відносну стабільність та динамічність цих 

систем; кругообіг речовин і потік енергії; рівновагу в біосфері та закони нагромадження 

біомаси; всебічне уявлення багатообразних аспектів сучасної екологічної проблеми; 

наявність наукових і соціальних передумов подолання біосферної напруженості, аналіз 

можливих спрямувань екологічного розвитку цивілізації; сучасні методи, які забезпечують 

раціоналізацію взаємовідносин людини і середовища її проживання; про систему організації 

екологічної науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах. 

Зміст дисципліни. Загальне уявлення та еволюція біосфери. Структура і 

функціонування біосфери. Ноосфера і управління біосферою. 

Викладацький склад: Гуменюк Г.Б., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 22 тижні, 5 год. на тиждень. 

Оцінювання: модульний контроль — тестування (3); ІНДЗ — моделювання глобальних 

екологічних процесів (1); підсумковий контроль — (залік) — тестування.  

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Дисципліна: Живлення і продуктивність рослин.  

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 1,2 семестри. 

Мета: вивчення функцій вуглецевого та мінерального живлення рослин у 

нерозривному зв’язку їх між собою та умовами середовища, а також їхнє становлення в 

процесі еволюції й індивідуального розвитку.  

Завдання: сформувати у магістрантів систему знань про молекулярні механізми 

процесів енергообміну, асиміляції речовин, фізіологію, біохімію, генетику біологічної 

фіксації азоту і фотосинтезу, динаміку фотосинтетичних мембран, можливості генетичного 

контролю процесами живлення, які лежать в основі продукційного процесу. 

Зміст дисципліни. Коренева система як орган мінерального живлення рослин. Роль 

азоту в підвищенні продуктивності рослин. Фотосинтез і біопродуктивність  

Викладацький склад: Пида С.В., доктор сільськогосподарських наук, професор. 

Тривалість: 4 кредити ECTS / 144 години — 24 тижні, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи, тестування 

(11); ІНДЗ — науковий реферат і оприлюднення презинтації (1); підсумковий контроль — 

залік (тестування і теоретичне питання проблемного змісту).  

 

Навчальна дисципліна: Інтегративна антропологія. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 5 рік, 1 семестр. 

Мета:  ознайомлення з сучасним тлумаченням антропології як універсальної науки 

про людину, яка систематизує знання про її природну історію, фізичну організацію, 

матеріальну і духовну культуру, психологію, мову і ін. 

Завдання: визначити місце людини у системі тваринного світу; прослідкувати основні 

етапи еволюції людини; проаналізувати основні етапи постнатального онтогенезу, фактори 

росту і розвитку, епохальні коливання темпів розвитку; вивчити морфо-функціональні, 

психофізіологічні, медичні і екологічні аспекти конституції; розглянути географічну 

локалізацію і характеристику антропологічних типів. 

Зміст навчання. Історія, предмет і завдання інтегративної антропології. Еволюційна 

антропологія. Вікова і конституційна антропологія. Екологічна і медична антропологія. 

Популяційна і етнічна антропологія. 

Викладацький склад: Чень І.Б., кандидат біологічних наук, викладач. 

Тривалість: 2 кредита ECTS / 72 години — 15 тижнів, 5 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування(6); ІНДЗ — походження поліморфізму і 

політипії Homo sapiens (1); підсумковий контроль — залік (тестування).  
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Навчальна дисципліна: Гомеостаз і його механізми. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: вивчення закономірностей підтримання фізіологічних параметрів процесів 

життєдіяльності, дослідження механізмів регуляції й авторегуляції внутрішнього середовища 

організму.  

Завдання: формування знань в студента про біологічне значення і фізіологію 

гомеостазу, особливості нервово-гуморальної системи регуляції підтримання його критеріїв, 

а також вміти прогнозувати характер коливань гомеостатичних критеріїв.  

Зміст дисципліни. Поняття про внутрішнє середовище організму. Загальнобіологічне 

значення гомеостазу. Види гомеостазу. Структурний і функціональний аспекти гомеостазу. 

Механізми підтримання гомеостазу на тканинному рівні. Загальні принципи регуляції. Роль 

автономної нервової системи у підтриманні гомеостазу. Гуморальні механізми підтримання 

гомеостазу. Бар’єрні функції організму. Імунологічний гомеостаз. Регуляція гомеостазу за дії 

на організм екстремальних факторів. Вікові особливості реалізації гомеостатичних 

механізмів. 

Викладацький склад: Волошин О.С., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 1,0 кредит ECTS / 36 годин — 6 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування, усне і письмове опитування (6); 

модульний контроль (1); ІНДЗ — творчий аналіз фахової літератури з обраної теми (1); 

підсумковий контроль — залік (відкриті питання).  

9.2. Спеціальність: 8.04010101 Хімія
*
 

ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОЇ, СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Нормативні дисципліни 

 

Дисципліна: Педагогіка вищої школи. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: засвоєння теоретичних основ організації навчально-виховного процесу у 

вищому навчальному закладі та наукових основ управління вищою школою; формування 

досвіду самооцінки та самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати 

навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі. 

Завдання: оволодіти основними поняттями і категоріями, системою педагогічних 

знань; сформувати вміння застосовувати методи науково-педагогічного дослідження, 

конструювати цілі і зміст, методи, засоби і форми навчально-виховного процесу вищої 

школи; аналізувати та оцінювати ефективність навчально-виховного процесу у вищій школі; 

забезпечити розвиток уміння використовувати інноваційні технології навчання і виховання у 

вищій школі. 

Зміст дисципліни: теоретичні основи організації навчально-виховного процесу у 

вищому навчальному закладі; особливості студентів як об’єктів та суб’єктів навчання; 

провідні концепції навчання та виховання; сучасні технології навчання у вищій школі; цілі, 

зміст, методи, засоби форми навчально-виховного процесу вищої школи. 

Викладацький склад: Радченко О.Я., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

педагогіки 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 години –10 тижнів, 5,5 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, модульний контроль; підсумковий 

контроль — екзамен  

 

Дисципліна: Психологія вищої школи. 

Статус: нормативна. 
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Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: формування у майбутніх науковців і викладачів вищої школи цілісного й 

системного розуміння психологічних проблем становлення особистості та професійної 

підготовки студентів в умовах вищого навчального закладу.  

Завдання: засвоєння знань про психологічні аспекти організації учбової діяльності та 

виховання студентів; сформувати вміння застосовувати психологічні знання в організації 

учбової діяльності та вихованні студентів, а також при вирішенні конкретних завдань 

майбутньої науково-педагогічної діяльності; налагоджувати оптимальну педагогічну 

взаємодію зі студентами, конструктивно розв’язувати можливі міжособистісні конфлікти у 

взаєминах зі студентами. 

Зміст дисципліни: психологічні особливості студентського віку та студентської групи; 

закономірності професійного становлення фахівця з вищою освітою; психологічні аспекти 

організації учбової діяльності та виховання студентів; психологію професійно-педагогічної 

взаємодії у системі «викладач-студент»; психологічні характеристики особистості та 

професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи. 

Викладацький склад: Мешко О.І., кандидат психологічних наук, доцент 

Тривалість:  1 кредит ECTS / 36 години — 6 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, модульний контроль; підсумковий 

контроль — залік 

 

Дисципліна: Філософія науки. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: вивчення сутності, структури, історичних особливостей науки та філософсько-

методологічних проблем наукового знання.  

Завдання:  сприяти глибокому усвідомленню сутності наукового пізнання, аналізу 

науки як специфічної форми пізнання, духовного виробництва і соціального інституту; 

ознайомити із загальними закономірностями  розвитку науки, її структурою, рівнями, 

методологією і методами наукового пізнання; формувати у магістрантів практичні вміння та 

навики науково-дослідної роботи. 

Викладацький склад: Морська Н.Л., кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та економічної теорії. 
Тривалість:  1,5 кредити ECTS / 54 години –10 тижнів, 5,5 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, модульний контроль; підсумковий 

контроль — екзамен  

 

Дисципліна: Іноземна мова (за фаховим спрямуванням)  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1,2 семестри 

Мета — досягнення студентами магістратури такого рівня мовної компетенції, яка б 

дозволила їм правильно оформити необхідні ділові папери для працевлаштування чи 

навчання за кордоном, вести наукову дискусію, зробити доповідь з теми власного 

дослідження.  

Завдання: навчити студентів оформляти ділову документацію, вести дискусію на 

наукові теми, робити доповідь з теми власного дослідження та обговорювати питання, що 

стосуються сфери професійного інтересу слухача з іноземними колегами. 

Теми: лексичний та граматичний матеріал; оформлення пакету документів, 

необхідного при прийнятті на роботу (резюме, супровідний лист, лист-рекомендація, форма 

заяви тощо), анотування та реферування прочитаного матеріалу, оформлення повідомлення   з 

теми власного наукового дослідження. 

Викладацький склад: Ваврів І.Я., асистент кафедри іноземних мов. 

Тривалість: 2  кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів, 8 год. на тиждень. 

Форми та методи навчання: практичні заняття.  
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Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, письмові роботи; модульний 

контроль — письмові роботи, тестування; ІНДЗ — усне та письмове опитування; 

підсумковий контроль — екзамен (тестовий контроль).  

 

Дисципліна: Комп’ютерні інформаційні технології в освіті, науці. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування фахових компетентностей, необхідних для кваліфікованого та 

ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та 

інноваційних педагогічних технологій у навчальній та майбутній професійній діяльності.  

Завдання: оволодіння методичними знаннями та уміннями щодо організації та 

управління науковими дослідженнями та інноваційними розробками; вміння магістрантів 

опановувати методи аналізу інноваційних процесів; сприяння формуванню навичок 

мислення високого рівня та навичок критичного мислення у процесі створення інноваційних 

проектів; вміння використовувати методи проектної технології у навчальному процесі школи 

та ВНЗ з використанням ІКТ.  

Зміст дисципліни: Соціальна інноватика. Основні поняття соціальної інноватики. 

Інновація. Інноваційний процес. Інноваційна діяльність. Види інновацій. Фази життєвого 

циклу інновації. Метод проектів, його особливості та характерні ознаки. Інноваційний 

проект та його структура. Пошук ресурсів для портфоліо інноваційного проекту. 

Інноваційний потенціал проекту. Основні тенденції розвитку систем освіти у світовій 

педагогічній практиці. Сучасні інформаційні технології в освіті. Особистісно-орієнтовані 

технології навчання. Шляхи та доцільність використання ІТ-технологій. Технології Веб 2.0 

та хмарні технології в інноваційному проекті. Критерії оцінювання інноваційного проекту. 

Портфоліо інноваційного проекту. Маркетинг інноваційних проектів.  

Викладацький склад: Шмигер Г.П., кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

інформатики та методики її викладання 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 години — 9 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, підсумковий контроль — залік.  

  

Дисципліна: Менеджмент в освіті. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування знань з вибору нових форм і методів управління. 

Завдання:ознайомити студентів: із основними типами вищих навчальних закладів та 

вимогами до їх діяльності; змістом навчальної діяльності закладу освіти та методикою 

планування діяльності закладу освіти; особливості підготовки менеджера освіти; 

формування вмінь: прогнозувати діяльність закладу, установи, планувати роботу закладу, 

установи, ефективно організовувати роботу підлеглих, розробляти методики контролю за 

станом діяльності, розробляти стратегію розвитку освітніх організацій, працювати над 

підвищенням рівня професійної компетентності (власним і своїх підлеглих). 

Викладацький склад: Литвин Л.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

філософії та економічної теорії 

Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин — 6 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, підсумковий контроль — залік.  

 

Дисципліна: Правові основи діяльності ВНЗ. 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Мета: поглиблення і розширення знань студентів про правові аспекти діяльності 

вищих навчальних закладів у контексті правового регулювання освіти. 

Завдання: сформувати знання про особливості законодавчого регулювання системи 

вищої освіти в Україні; розкрити особливості управління у сфері вищої освіти; сформувати 
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знання про механізми забезпечення якості вищої освіти, зокрема про сутність і роль 

державних стандартів вищої освіти; забезпечити знаннями щодо законодавчої бази прийому 

до вищих навчальних закладів та працевлаштування випускників, регулювання. 

Викладацький склад: Бармак М.В., доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри історії України. 

Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин — 6 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, підсумковий контроль — залік.  

 

Дисципліна: Охорона праці в галузі. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування у майбутніх фахівців уміння та компетенцій для забезпечення 

ефективного управління охороною праці з урахуванням досягнень науково-технічного 

прогресу та міжнародного досвіду. 

Завдання: збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах 

конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці; 

формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку, 

вмінь проводити розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань на 

виробництві, організовувати діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням 

вимог охорони праці, надавати допомогу та консультації працівникам з практичних питань 

безпеки праці. 

Зміст дисципліни:  міжнародні норми в галузі охорони праці, основні законодавчі та 

нормативно-правові акти з охорони праці в галузі, система управління охороною праці в 

галузі.   

Викладацький склад: Гаврищак Г.Р., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

машинознавства та транспорту 

Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин — 6 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, підсумковий контроль — екзамен.  

  
Дисципліна: Цивільний захист. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми 

інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з 

урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також 

досягнень науково-технічного прогресу.  

Завдання: засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування 

НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування 

комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, 

матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. 

Зміст дисципліни: обов’язки за напрямом професійної діяльності з урахуванням 

завдань з ЦЗ; методи та інструментарій моніторингу НС, побудови моделей їх розвитку та 

оцінки їх соціально-економічних наслідків; прийняття рішень з питань ЦЗ в межах своїх 

повноважень; ідентифікація, дослідження умов виникнення і розвитку НС та забезпечення 

скоординованих дій щодо їх попередження на ОГ; методики прогнозування та оцінки 

обстановки в зоні НС, розрахунок параметрів уражальних чинників джерел НС; склад сил, 

засобів і ресурсів для подолання наслідків НС; превентивні та оперативні заходи цивільного 

захисту;  новітні досягнення в теорії та практиці управління безпекою у НС; навчання 

працівників ОГ з питань ЦЗ, надання допомоги та консультацій працівникам організації 

(підрозділу) з практичних питань захисту у НС; оцінка стану готовності підрозділу до роботи 

в умовах загрози і виникнення НС. 

Викладацький склад: Варакута О.П., асистент кафедри здоров’я людини, фізичної 

реабілітації та безпеки життєдіяльності 
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Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин — 6 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, підсумковий контроль — залік.  

ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

Нормативні дисципліни 

 

Дисципліна: Методика викладання хімічних дисциплін у ВНЗ. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестр. 

Мета: формування готовності майбутніх викладачів ВНЗ до викладання хімічних 

дисциплін професійної та практичної підготовки.  

Завдання: формування готовності й бажання до педагогічної діяльності та пізнавальної 

взаємодії зі студентами у процесі навчання хімічних дисциплін на основі суб’єкт-суб’єктних 

відносин; оволодіння знаннями змісту та закономірностей навчально-виховного процесу з 

хімічних дисциплін навчальних закладах I-II та III-IV рівнів акредитації; формування 

професійно-методичних умінь; опанування методикою організації навчально-виховного 

процесу з хімічних дисциплін та навичками рефлексії власної педагогічної діяльності; 

набуття досвіду творчої діяльності та ціннісно-мотиваційного ставлення до неї; розвиток 

педагогічної свідомості та професійно значимих якостей особистості викладача, його 

професійної культури, індивідуального стилю діяльності, потреби у професійному 

самовдосконаленні. 

Зміст дисципліни: Педагогічні закономірності навчального процесу з хімії у вищій 

школі. Світоглядне спрямування вивчення хімії у вищій школі. Зміст хімічної компоненти 

фахової підготовки майбутніх викладачів ВНЗ різних напрямів підготовки. Форми і методи 

організації навчального процесу з вивчення хімічних дисциплін у вузі. Активні методи 

навчання студентів-хіміків. Сучасні технології навчання хімії. Самостійна робота студентів з 

хімії. Моніторинг якості навчальних досягнень студентів; методика організації навчально-

виробничих  та педагогічних практик. 

Викладацький склад: Гладюк М.М., кандидат педагогічних наук, доцент. 

Тривалість: 5 кредитів ECTS / 180 години — 23 тижні, 8 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, представлення презентацій (12); 

модульний контроль — тестування і творчі завдання (2); ІНДЗ — методична розробка (1); 

підсумковий контроль — екзамен (тестування і усне опитування).  

 

Дисципліна: Основи квантової хімії. 

Статус: нормативна дисципліна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: формування уявлень про теоретичні методи, якими вивчають електронну будову 

атомів та молекул. 

Завдання: формування уявлень про теоретичні основи методів квантової хімії; набуття 

знань про методи аналізу структури атомів і молекул; створення навичок використання 

методів квантово-хімічних розрахунків для прогнозування будови і властивостей хімічних 

сполук. 

Зміст дисципліни: Основні постулати і математичний апарат квантової механіки. 

Наближені методи розв’язку квантово-механічних задач. Основні положення квантової хімії. 

Неемпіричні, напівемпіричні і емпіричні методи вивчення електронної будови атомів і 

молекул. Якісна теорія реакційної здатності.  

Викладацький склад: Барановський В.С., кандидат хімічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 18 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (6); ІНДЗ  — 

розв’язування розрахункових задач з використанням комп’ютерних програм для квантово-

хімічних розрахунків (1); підсумковий контроль — залік (письмове та усне опитування). 
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Дисципліна: Теоретичні основи органічної хімії. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1, рік, 1 семестр. 

Мета: засвоєння сучасних теоретичних основ органічної хімії. 

Завдання: розкрити сучасні уявлення про природу хімічного зв’язку, ознайомити з 

просторовою будовою органічних сполук, ознайомити з основними напрямками 

застосування органічних речовин, ознайомити з основними типами реакцій за участю 

органічних сполук та їх механізмами, розкрити вплив різних факторів на перебіг реакцій за 

участю органічних сполук. 

Зміст дисципліни: Сучасні уявлення про природу хімічного зв'язку. Стереохімія. 

Термодинаміка і кінетика органічних реакцій. Кислоти і основи в органічній хімії. Вплив 

середовища на швидкості й рівновагу органічних реакцій. Основні типи інтермедіатів. 

Нуклеофільне заміщення в аліфатичному ряді. Нуклеофільне заміщення при кратному 

карбон-карбоновому зв'язку і в ароматичному ядрі. Електрофільне заміщення біля атома 

карбону. Реакції елімінування (відщеплення). Приєднання за кратними карбон-карбоновими 

зв'язками. Нуклеофільне приєднання до карбонільної групи. Інші типи органічних реакцій. 

Викладацький склад: Грищук Б.Д., доктор хімічних наук, професор, завідувач 

кафедри. 

Тривалість: 4 кредити ECTS / 144 години. 

Оцінювання: усне опитування, задачі та завдання для практичних занять, завдання для 

модульних робіт, індивідуальні завдання; підсумковий контроль — екзамен. 

 

Дисципліна: Координаційна хімія. 

Статус: нормативна дисципліна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: формування уявлень про загальні принципи будови і властивостей комплексних 

(координаційних) сполук. 

Завдання: формування уявлень про будову координаційних сполук; набуття знань про 

властивості комплексних сполук; створення навичок використання знань про будову 

координаційних сполук для пояснення їх фізичних і хімічних властивостей. 

Зміст дисципліни: Поняття комплексних сполук та їх класифікація. Основи 

координаційної теорії. Методи синтезу координаційних сполук. Природа хімічного зв’язку в 

координаційних сполуках. Огляд методів дослідження будови координаційних сполук. 

Найважливіші групи координаційних сполук. Практичне значення координаційних сполук. 

Викладацький склад: Барановський В.С., кандидат хімічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 18 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (8); ІНДЗ — 

науковий реферат (1); підсумковий контроль — залік (письмове та усне опитування). 

 

Дисципліна: Статистичні та хемометричні методи в хімії. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: вивчення чисельних методів обробки результатів хімічного експерименту як 

інструмента при вирішенні конкретних задач, що виникають в рамках фундаментальної та 

прикладної хімії. 

Завдання: сформувати базові поняття сучасної теорії помилок вимірювань; оволодіти 

основними теоретичними поняттями на яких базуються математичні методи статистичної 

обробки даних; сформувати поняття про хемометричні методи планування 

експериментальних досліджень і обробки отриманих даних; навчити вибрати метод 

статистичного аналізу адекватний розв'язуваній хімічній задачі; освоїти основні методи 

обробки результатів хімічного експерименту і навчитися правильно їх використовувати на 

практиці; оволодіти сучасними комп'ютерними технологіями, що застосовуються при 

обробці результатів наукових експериментів і зборі, обробці, зберіганні і передачі інформації 
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при проведенні самостійних наукових досліджень; сформувати навики практичної роботи 

в окремій області хімії (у відповідності з темою магістерської роботи). 

Зміст дисципліни: Основні поняття хемометрики та математичної статистики. 

Багатомірні методи аналізу. Використання ЕОМ в аналізі результатів експерименту. 

Викладацький склад: Хоменчук В.О., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 години –16 тижнів, 7 год. на тиждень. 

Оцінювання: Усне та письмове опитування, модульний контроль — тестування (2); 

підсумковий контроль — залік (тестування).  

 

Дисципліна: Сучасні методи аналізу та встановлення будови органічних сполук. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: вивчення основних теоретичних положень методів ЯМР, ІЧ, електронної і мас 

спектроскопії, одержання практичних навичок з інтерпретації відповідних спектрів і їх 

використання для встановлення складу і будови органічних сполук. 

Завдання: формування уявлень про теоретичні основи методів мас-, ЯМР-, ІЧ та УФ-

спектроскопії; набуття знань про сучасні методи аналізу структури органічних молекул; 

створення навичок практичного використання фізико-хімічних методів для встановлення 

будови органічних сполук. 

Зміст дисципліни: Мас-спектроскопічний метод і його використання в аналізі органічних 

сполук. Спектроскопія ЯМР в органічній хімії. Застосування ІЧ спектроскопії для ідентифікації 

органічних сполук. Електронна спектроскопія.  

Викладацький склад: Барановський В.С., кандидат хімічних наук, доцент. 

Тривалість: 4 кредити ECTS / 144 годин — 12 тижнів, 12 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (5); ІНДЗ  — 

виконання практичних завдань з аналізу спектральних даних (1); підсумковий контроль — 

екзамен (2 сем.) (письмове та усне опитування). 

 

Дисципліна: Теорія і механізми хімічних процесів. 

Статус: нормативна дисципліна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування уявлень про загальні принципи реакційної здатності хімічних 

сполук та чинників, які впливають на проходження хімічних процесів. 

Завдання: формування уявлень про термодинаміку хімічних процесів; набуття знань 

про механізми хімічних реакцій та вплив різних чинників на динаміку хімічних процесів; 

створення навичок використання фізико-хімічних законів для передбачення напрямку та 

розробки умов реалізації хімічних процесів. 

Зміст дисципліни: Основні поняття й закони термодинаміки. Елементи статистичної 

термодинаміки. Елементи термодинаміки необоротних процесів. Розчини. Фазові рівноваги. 

Адсорбція й поверхневі явища. Електрохімічні процеси. Хімічна кінетика. Каталіз. 

Викладацький склад: Барановський В.С., кандидат хімічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 12 тижнів, 9 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (4); ІНДЗ — 

науковий реферат (1); підсумковий контроль — залік (письмове та усне опитування). 

 

Дисципліна: Сучасні методи органічного синтезу. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1, рік, 2 семестр. 

Мета: вивчення методів одержання та новітніх технологій синтезу різних класів 

органічних сполук. 

Завдання: поглиблене вивчення теоретичних основ, специфічних прийомів синтетичної 

органічної хімії для комплексного їх використання під час одержання органічних речовин 

різних класів, які реально використовуються в найрізноманітніших сферах діяльності людей, 
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формування практичних навичок і вмінь для планування і проведення складних хімічних 

експериментів. 

Зміст дисципліни: Критерії оптимального синтезу. Синтетичний аналіз у плануванні 

органічного синтезу. Ретросинтетичний аналіз. Ретросинтетичні трансформації. Активація 

реакційних центрів. Захисні групи в органічному синтезі. Ретросинтетичний аналіз основних 

класів органічних сполук. Специфічні методи в ароматичному ряді. Стратегія 

конструктивних реакцій. Стратегія реакцій циклізації. Міжфазний каталіз і краун-системи в 

органічному синтезі. 

Викладацький склад: Грищук Б.Д., доктор хімічних наук, професор, завідувач 

кафедри. 

Тривалість: 4 кредити ECTS / 144 години. 

Оцінювання: усне опитування, задачі та завдання для лабораторних занять, завдання 

для модульних робіт, індивідуальні завдання; підсумковий контроль — залік. 

 

Дисципліна: Історія хімії. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: засвоїти основні науково-історичні дані, необхідні для розуміння шляхів і 

закономірностей розвитку хімії. 

Завдання: ознайомити студентів з сучасною періодизацією історії хімії і перевагою 

історичного методу викладання хімії; показати зв’язок виникнення і розвитку хімічних знань 

з соціально-економічними умовами розвитку людського суспільства; розглядати і оцінювати 

хімічні поняття, теорії в історичному їх генезисі з позиції діалектичного розвитку подій в 

науці. 

Зміст дисципліни: Розвиток хімії від початку цивілізації до ХVIІI століття. Розвиток 

хімії в ХІХ ст. і сучасний період. 

Викладацький склад: Гладюк М.М., кандидат педагогічних наук, доцент. 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS/54 години — 17 тижнів, 3 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, представлення презентацій (4); 

модульний контроль — тестування і творчі завдання (2); ІНДЗ — реферат (1); підсумковий 

контроль — залік (тестування і усне опитування).  
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Вибіркові дисципліни 

 

Дисципліна: Медична хімія. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: вивчення загальних закономірностей співвідношень між будовою, фізико-

хімічними властивостями лікарських речовин та їх фармакологічною дією. сформувати 

загальні уявлення щодо рецепторного механізму дії ліків, їх фармакокінетики та 

метаболізму, розкрити джерела пошуку нових типів структур — майбутніх кандидатів у 

препарати, знайомить з сучасними підходами у синтезі біологічно активних сполук і 

методами оцінки їх фізіологічної активності. 

Завдання: формування загальних уявлень щодо рецепторного механізму дії ліків, їх 

фармакокінетики та метаболізму; вивчення напрямків пошуку нових типів структур — 

майбутніх кандидатів у препарати; ознайомлення з сучасними підходами до синтезу 

біологічно активних сполук і методами оцінки їх фізіологічної активності. 

Зміст дисципліни: Будова клітин. Мішені біологічно активних сполук. Лікарські 

засоби, здатні впливати на структуру мембран. Зв’язок між фізико-хімічними властивостями 

сполук та їх фармакологічною активністю. Ліганд-рецепторні співвідношення. Передача 

сигналу та вторинні посередники. Принципи дії ферментів та способи фармакологічного 

регулювання ферментативної активності. Фармакокінетика та метаболізм БАС. 

Біоеквівалентність ліків. Принципи конструювання нових БАС. Комбінаторний синтез і 

тотальний скринінг. Етапи розробки нових лікарських засобів. 

Викладацький склад: Барановський В.С., кандидат хімічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 18 тижнів, 4 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (5); підсумковий 

контроль — залік (письмове та усне опитування). 

 

Дисципліна: Екологічна хімія. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: ознайомити студентів з науково-методологічними засадами вивчення хімічних 

аспектів впливу діяльності людини на природні об'єкти і процеси, що відбуваються в повітрі, 

воді та ґрунті за умов  надходження забруднюючих речовин; проаналізувати можливості 

запобігання забрудненню навколишнього середовища. 

Завдання: знати основні закономірності фізико-хімічних та хіміко-біологічних 

процесів, що проходять у атмосфері, гідросфері, педосфері та біосфері; вміти аналізувати 

можливу міграцію та трансформацію речовин, що надходять внаслідок діяльності людини, в 

повітрі, воді, ґрунті та живих організмах; мати навички аналітичного визначення токсикантів 

у природних об'єктах; сформувати  уміння аналізувати статистичну інформацію щодо 

екологічної ситуації в окремих регіонах  та прогнозувати екологічні наслідки антропогенної 

діяльності. 

Зміст дисципліни: Екологічна хімія природних середовищ. Антропогенне забруднення 

та його вплив на оточуюче середовище. Аналітичні методи в екологічній хімії. 

Викладацький склад: Хоменчук В.О., кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 години — 12 тижнів, 9 год. на тиждень. 

Оцінювання: усне та письмове опитування, поточне тестування, модульний контроль 

— тестування (3); підсумковий контроль — залік (тестування).  
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Дисципліна: Хімія діазосполук 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування уявлень про теоретичні методи, якими вивчають електронну будову 

атомів та молекул. 

Завдання: формування уявлень про теоретичні основи методів квантової хімії; набуття 

знань про методи аналізу структури атомів і молекул; створення навичок використання 

методів квантово-хімічних розрахунків для прогнозування будови і властивостей хімічних 

сполук. 

Зміст дисципліни: Основні постулати і математичний апарат квантової механіки. 

Наближені методи розв’язку квантово-механічних задач. Основні положення квантової хімії. 

Неемпіричні, напівемпіричні і емпіричні методи вивчення електронної будови атомів і 

молекул. Якісна теорія реакційної здатності.  

Викладацький склад: Барановський В.С., кандидат хімічних наук, доцент кафедри 

хімії. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 18 тижнів, 6 год. на тиждень. 

Форми та методи навчання: лекції, лабораторно-практичні заняття.  

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (6); ІНДЗ — 

розв’язування розрахункових задач з використанням комп’ютерних програм для квантово-

хімічних розрахунків (1); підсумковий контроль — залік (1 сем.) (письмове та усне 

опитування). 
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10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО 

ФАХІВЦІВ  

10.1. Спеціальність: 8.04010201 Біологія
*
 

Опис результатів навчання (компетенції): 

Соціально-культурні:  

- аналізувати та оцінювати найважливіші сучасні досягнення національної, 

європейської та світової біологічної науки і освіти; 

- орієнтуватися у морально-етичних та загальнокультурних цінностях людства для 

визначення стратегічних напрямків професійної діяльності;  

- оцінювати діяльність історичних осіб та взаємостосунки між суб’єктами суспільного 

життя з точки зору забезпечення фахово-культурної взаємодії в галузях природничих наук та 

педагогіки вищої школи; 

- характеризувати багатогранну цінність біологічних систем різного рівня організації та 

виявляти їх вплив на розвиток суспільства;  

- реалізація моделей сучасної екологічної культури (екоетики) в конструктивній 

природоперетворювальній та природозберігальній діяльності в різних соціально-

економічних умовах; 

Загальнонаукові (фундаментальні): 

- узагальнення природничо-наукових знань про особливості природних об’єктів та 

явищ різної сутності та рівня складності для встановлення фундаментальних 

закономірностей природи; 

- виявлення суттєвих ознак і тенденцій розвитку природних явищ, що лежать в основі 

біохімічних, фізіологічних та екологічних процесів у системах різного рівня організації; 

- засвоєння та використання методології наукового пізнання для дослідження різних 

рівнів організації живих систем та їх моделювання. 

Професійні: 

Предметні 

- уміння визначати причинно-наслідкові та ієрархічні зв’язки у структурі та 

функціонуванні живих систем різного рівня організації і моделювати динаміку їх розвитку; 

- уміння обґрунтовувати залежність особливостей функціонування представників 

Царств живої природи від ступеня розвитку організмової форми життя, місця в екосистемах 

та значення для збереження стабільності біосфери;   

- уміння аналізувати і пояснювати функціональні характеристики і стан 

біо(еко)логічних систем на різних етапах їх розвитку та у їх взаємозв’язку; 

- уміння моделювати структуру біо(еко)логічних систем різних рівнів організації та 

механізми їх функціонування, здійснювати експертизу напрямків розвитку цих систем та 

наслідків порушення їх структурно-функціональної цілісності; 

- уміння обґрунтовувати використання сучасних методів пізнання для здійснення 

власного дослідницького пошуку щодо вирішення наукових і практичних завдань 

професійної діяльності. 

Психолого-педагогічні 
- уміння створювати розвивальне здоров’язберігальне освітнє середовище для 

організації навчального процесу з біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах ; 

- уміння організовувати паритетну суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасників освітнього 

процесу з біологічних дисциплін у ВНЗ; 

- уміння планувати, конструювати та організовувати власну педагогічну діяльність з 

урахуванням вимог організації ступеневої світи фахівців у ВНЗ; 

- уміння реалізовувати нормативні вимоги щодо підготовки фахівців, використовуючи 

для цього оптимальні форми, методи, засоби навчання, сучасні освітні технології; 

- уміння орієнтуватися в сучасному освітньому просторі, аналізувати передовий 

педагогічний досвід та впроваджувати його у своїй педагогічній діяльності; 
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- уміння адаптовуватися до змінних умов професійного середовища шляхом 

самоосвітньої діяльності та рефлексії особистісних надбань. 

Призначення: 

Магістр біології* готується до здійснення навчально-виховної, методичної та 

організаційно-управлінської діяльності в ВНЗ та до науково-виробничої роботи в галузі 

біології, екології, охорони природи, медицини, сільського господарства, біотехнології та 

інших галузях виробництва біологічного профілю. 

Фахівець здатний виконувати таку професійну діяльність: усі перераховані види 

діяльності бакалавра та спеціаліста біології*; викладач біологічних дисциплін у ВНЗ; 

молодший науковий співробітник; інженер-біолог. Можливий вступ до аспірантури з 

біологічних та педагогічних наук. 

10.2. Спеціальність: 8.04010101 Хімія
*
 

Магістр хімії
*
 повинен розуміти сучасну природничу-наукову картину світу, роль і місце 

хімічних знань для життя людини та поводження її в природі, мати професійні знання, навички 

та вміння, уміти застосовувати їх у своїй професійній діяльності.  

Магістр хімії
*
 повинен знати: 

 основні закони хімії та вміти їх застосовувати на практиці для пояснення та прогнозування 

будови та властивостей неорганічних та органічних речовин; 

 володіти базовими знаннями фундаментальних хімічних наук (загальної та неорганічної хімії, 

аналітичної хімії, фізичної та колоїдної хімії, органічної хімії, біохімії, основ хімічного 

виробництва, неорганічного та органічного синтезу) в обсязі, необхідному для освоєння 

загальнопрофесійними дисциплінами; 

 володіти базовими знаннями з педагогіки, психології та методики навчання хімії; 

 володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики та інформатики; 

 форми і методи виховного впливу на учнів різних вікових груп та учнівських колективів;  

 основні принципи виховання школярів і шляхів їх реалізації;  

 зміст шкільного курсу хімії для профільної школи та вищих закладів освіти, діючих 

навчальних програм та шкільних підручників;  

 основи психології управління;  

 основи психології праці;  

 основи соціального захисту особистості школяра;  

 специфіку роботи вихователя, класного керівника.  

Магістр хімії
*
 повинен уміти: 

 виконувати демонстраційний та лабораторний експеримент, передбачений навчальною 

програмою з хімії для профільної загальноосвітньої школи та для вищої школи;  

 розв’язувати задачі з хімії різних типів; 

 називати речовини різних класі за їх хімічною формулою відповідно до вимог наукової 

номенклатури; 

 конструювати уроки різних типів відповідно до дидактичної мети в тому числі й 

нестандартні; 

 проводити педагогічні дослідження, обробляти їх результати методами математичної 

статистики та правильно інтерпретувати; 

 виявляти небезпечні хімічні об'єкти та негативні явища і процеси щодо їх впливу на довкілля; 

 проводити хімічні дослідження з використанням різних методів; 

 використовувати програмні засоби та комп’ютер для роботи в мережах, створювати бази 

даних і використовувати інтернет-ресурси; 

 аналізувати хімічні явища та процеси із застосуванням системного підходу; 

 використовувати набуті теоретичні знання та практичні вміння та навички у своїй 

професійній діяльності; 

 організувати, планувати, конструювати й здійснювати свою власну професійну діяльність 

відповідно до дидактичних принципів навчання; 

 відбирати та використовувати необхідний матеріал у навчальному процесі; 

 реалізовувати освітні, виховні та розвивальні завдання навчання  студентів, використовуючи 

для цього оптимальні форми, методи, засоби навчання, сучасні освітні технології; 
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 орієнтуватися в сучасному освітньому просторі, аналізувати передовий педагогічний досвід 

та впроваджувати його у своїй професійній діяльності; 

 визначати мету, завдання і конкретний зміст виховного впливу, виходячи із загальної мети 

національного виховання;  

 здійснювати діагностику рівня розвитку студентів за допомогою комплексу психолого-

педагогічних методів;  

 сприяти цілеспрямованому розвитку індивідуально психологічних особливостей студентів;  

 застосовувати різноманітні методи, форми, прийоми навчання і сучасні технічні засоби 

навчання хімії; 

 розвивати інтелектуальну та емоційну сферу студентів; 

 вирішувати завдання морального, екологічного, естетичного, гуманітарного виховання 

студентів; 

 планувати й творчо конструювати навчальний процес; 

 реалізувати робочі навчальні плани; 

 реалізовувати різноманітні види позааудиторної роботи з хімії. 

Професійні компетенції 

1. Здатність планувати навчальну діяльність учнів. 
2. Здатність організовувати навчально-пізнавальну діяльність учнів. 

3. Здатність планувати особистісно-орієнтовану виховну діяльність учнів. 

4. Здатність здійснювати формування особистості в умовах розвитку групи. 

 

Система компетенцій фахівця-хіміка
*
 

 

Культурні, соціальні, політичні Загальнонаукові Предметні, трудові, підприємницькі 

1. Аналізувати та оцінювати 
найважливіші досягнення національної, 
європейської та світової хімічної та 
екологічної науки і освіти, орієнтуватися 
у  цінностях і суспільних переконаннях 
сучасного українського суспільства 
щодо хімічних проблем та питань.  
2. Співвідносити розуміння хіміко-
біологічних явищ і процесів щодо 
політичних, економічних і суспільних 
процесів. 
3. Застосовувати засоби та технології 
обміну хімічними логічними знаннями. 
4.  Володіти загальною та 
спеціальною термінологією рідною та 
широковживаними іноземними мовами, 
застосовувати навички мовлення та 
норми відповідної мовної культури, 
інтерактивно використовувати загальну 
та спеціальну хімічну інформацію. 
5. Знаходити, описувати та 
порівнювати прояви толерантної   
хімічної поведінки людини в плані 
застосування хімічних речовин, явищ та 
знань. 
6. Оцінювати діяльність історичних 
осіб та взаємостосунки між суб’єктами 
суспільного життя з точки зору 
забезпечення хіміко-культурної 
взаємодії.  
7. Визначати та характеризувати 
різні системи хімічного характеру, 
притаманних сучасному суспільству та 
їх вплив на розвиток суспільства та 
життя людей.  
8. Опановувати моделі сучасної 
культури та поведінки, що вимагають 
застосування хімічних знань, стратегії 
конструктивної природоперетворюючої 
та природозберігаючої  діяльності в 
умовах міждержавних, етно-політичних 
та інших відмінностей між народами,  
різноманітності світу і людської 
цивілізації. 
9. Застосовувати навички 
застосування хімічних знань і 
популяризувати та прищеплювати їх у 
професійній та громадській 
просвітницькій діяльності. 
10. Застосовувати в процесі навчання 
хімії методи виховання, орієнтовані на 
систему індивідуальних, національних і 
загальнолюдських цінностей, для  
розробки і реалізації стратегій і моделей 
поведінки  й кар’єри.  

1. Володіти базовими 
уявленнями про основи 
філософії, психології, 
педагогіки, що сприяють 
розвитку загальної культури 
і соціалізації особистості, 
схильності до етичних 
цінностей, знання 
вітчизняної історії, 
економіки і права, розуміння 
причинно-наслідкових 
зв’язків розвитку 
суспільства й уміння їх 
використовувати в 
професійній і соціальній 
діяльності. 

2. Володіти базовими 
знаннями в галузі 
інформатики й сучасних 
інформаційних технологій; 
навички використання 
програмних засобів і 
навички роботи в 
комп’ютерних мережах, 
уміння створювати бази 
даних і використовувати 
інтернет-ресурси. 
3. Володіти базовими 
знаннями фундаментальних 
наук в обсязі, необхідному 
для освоєння 
загальнопрофесійних 
дисциплін. 

4. Визначати суттєві 
ознаки і тенденції розвитку 
найважливіших природних 
явищ і процесів, що лежать в 
основі хімічних, екологічних 
явищ і процесів, хімічної 
освіти і виховання в процесі 
здобуття цієї освіти. 

5. Порівнювати і 
співвідносити розуміння 
фізичних, хімічних, 
біологічних основ 
природних явищ і процесів. 

6. Порівнювати 
особливості розвитку 
природних явищ і  процесів 
різної сутності та рівня 
складності і встанов-лювати 
відмінності (специфічність) 
хімічних явищ і процесів як 
комплексних (системних) 
перетворень природного 
середовища. 

1. Причинна (детермінаційна) — передбачає уміння 
виокремлювати чинники, значимі для виникнення, розвитку та 
регуляції стану тих чи інших хімічних явищ,  процесів і систем. 

2. Хронологічна (динамічна) — передбачає уміння  
встановлювати та розуміти часові параметри протікання  
хімічних явищ і процесів, виокремлювати їх ключові стадії (етапи) і 
характеризувати наслідки протікання. 
3. Просторова — передбачає уміння структурувати  хімічне 
середовище за особливостями будови, властивостей і функцій та  
орієнтуватися в навколишньому просторі. 
4. Логічна — уміння аналізувати,  пояснювати хімічні факти, 
визначати основні тенденції, зв’язки та взаємовплив екологічних, 
геологічних, фізичних, хімічних, біологічних тощо явищ і процесів в 
природі,  сучасній стадії його розвитку та прогнозувати (моделювати) 
їх динаміку у майбутньому. 

5. Інформаційна — передбачає уміння отримувати різними 
способами, включно шляхом дослідження, та працювати з джерелами 
природничої (хіміко-біологічної) інформації для того, щоб 
характеризувати та порівнювати динаміку природних явищ і процесів  
на різних етапах їх розвитку.  
6. Порівняльно-аналітична — передбачає уміння аналізувати 
конкретно-функціональні характеристики і стан хімічних явищ, 
процесів і систем та порінювати їх параметричні і кодові 
характеристики на різних етапах формування і розвитку  та між 
собою. 

7. Систематизуюча — передбачає уміння розрізняти властивості 
елементів природних систем (хімічних систем) у їх взаємозв’язку, 
встановлювати ієрархічні взаємодії, структурно-функціональні 
співвідношення компонентів на всіх рівнях організації матерії. 
8. Моделююча — передбачає уміння моделювати структуру 
хімічних явищ, процесів на всіх рівнях їх організації, визначати 
напрямки та швидкість розвитку процесів, що відбуваються в них,  
наслідки видозмінення (включно порушення) їх структурно-
функціональної цілісності. 

9. Аксеологічна — формулювати версії й оцінки динаміки 
хімічних процесів, характеризувати та порівнювати вплив природних 
та антропічних чинників, властивих тому чи  іншому періоду розвитку 
біосфери та в певний історичний час, на перебіг хімічних явищ і 
процесів.  

10. Практично-діяльнісна — застосовувати сучасні методи 
(способи, засоби) моніторингу хімічних явищ і процесів, стану  
довкілля загалом, прогнозувати стандартні та ймовірнісні наслідки 
змін в природі і трансформації екосистем на всіх рівнях їх організації 
та довкілля загалом, виробляти рекомендації з запобігання та 
регуляції негативних хімічних і екологічних наслідків для природних 
об’єктів, особи та суспільства в цілому. 

11. Мовленнєва (репрезентаційна) — формулювати усні та 
письмові повідомлення щодо  виникнення, тлумачення та розвитку   
термінологічного апарату хімії на конкретних етапах їх становлення, 
представляти результати навчання та навчально-дослідницької 
діяльності науковою мовою, чітко, стисло, зрозуміло, доступно та 
результативно для успішного навчання професійної, навчальної 
(студентська, учнівська) та громадської аудиторії. 

12. Формуюча — визначати вплив хімічних знань на становлення 
наукового світогляду та загальну культуру особистості і суспільства.  
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5. Здатність усвідомлювати та реалізовувати розвивальний та виховний потенціал 

навчальних предметів. 

6. Здатність здійснювати відбір змісту, методів, прийомів та засобів навчання, спрямованих 

на розвиток інтелектуальної сфери особистості. 

7. Здатність застосовувати педагогічні технології, спрямовані розвиток загальних та 

спеціальних здібностей школярів. 

8. Здатність забезпечувати умови для саморозвитку, самовираження та самореалізації учнів. 

9. Здатність до наукової самоорганізації педагогічної діяльності. 

10. Здатність організовувати учнів для участі у різноманітних видах позакласної, 

позашкільної (позааудиторної) діяльності. 

11. Здатність здійснювати об’єктивний контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 

та розвивати у них вміння (навички) самоконтролю. 

12. Спроможність здійснювати діагностику та самооцінку педагогічних здібностей, 

професійно значущих якостей особистості, власної педагогічної діяльності. 

13. Здатність здійснювати неперервну педагогічну освіту, самоосвіту та самоудосконалення. 

14. Здатність до проектувальної діяльності та розробки інноваційних проектів. 

15. Здатність вибирати методи та методики психолого-педагогічних досліджень, обробляти 

та аналізувати їх результати. 

16. Розуміти причини та механізми виникнення, формування і розвитку та негайних і 

віддалених наслідків дії хімічних факторів різної природи на всіх рівнях організації живої 

матерії. 

17. Розуміння суті хімічних явищ при здійсненні та дослідженні системних перетворень в 

процесі синтезу та вивчення речовин. 

18. Здатність усвідомлювати системність та різноваріантність хімічних явищ та об’єктів, 

багатовекторність їх розвитку і суджень про них та приймати і аналізувати пропозиції щодо 

розвитку хіміко-біологічних систем. 

19. Здатність мати професійні незалежні знання та судження про глобальні, регіональні та 

індивідуальні хімічні проблеми та шляхи їх вирішення. 

20. Вміння здійснювати дослідницьку, викладацьку та просвітницьку діяльність в галузі хімії 

та педагогіки. 

Призначення: 

підготовка фахівців хімії освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" здійснюється з метою 

забезпечення потреб вищих навчальних закладів у фахівцях, які отримали поглиблені 

спеціальні вміння та знання інноваційного характеру, можуть їх застосовувати та 

продукувати нові знання для вирішення проблемних професійних завдань, забезпечувати 

еволюційне входження системи вищої освіти України в європейський освітній простір. 
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11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

Абіогенез — утворення органічних речовин, розповсюджених у живій природі, поза 

живими організмами без участі ферментів. У широкому сенсі А. — виникнення живого з 

неживого, тобто є вихідною гіпотезою сучасної теорії походження життя. У середині ХХ ст. 

експериментально було здійснено абіогенний синтез білковоподібних та інших органічних 

речовин в умовах, що відтворюють стан первинної Землі.  

Абіотичні чинники (фактори) — сукупність умов зовнішнього неорганічного 

середовища, що впливають на організми. А. ч. поділяють на хімічні (хімічний склад повітря, 

води, грунту), фізичні, або кліматичні (температура, тиск, вологість, радіаційний режим), 

орографічні (пов’язані з характером рельєфу), едафічні (грунтові) та геологічні.  А. ч. 

впливають переважно на чисельність (біомасу) і поширення тварин та рослин у межах своїх 

ареалів, при цьому найбільше значення мають лімітуючі А. ч., тобто необхідні для існування, 

але представлені в обмеженій кількості (напр., вода  в пустелі).  

Абсорбція газів — об’ємне поглинання газів та випаровувань рідиною (абсорбентом) з 

утворенням розчину. Застосовують А. для очищення та розділення газів, виділення парів з 

паро-газової суміші, що базується на різній розчинності газів та випаровувань у рідинах.  

Автотрофні організми (автотрофи)– організми, які синтезують усі необхідні для 

їхнього життя органічні речовини з неорганічних речовин повітря, води, грунту за 

допомогою енергії сонячного світла (фотосинтез) або енергії хімічних процесів (хемосинтез). 

До А. належать зелені рослини та деякі бактерії.  

Аквакультура — система заходів із штучного розведення в спеціальних водоймах, 

басейнах або морських господарствах різноманітних господарсько цінних рослин або тварин. 

Головними завданнями А. є значне збільшення об’єму харчової та іншої продукції, що 

отримує людство, та зменшення антропогенного тиску на природні популяції цих видів, їх 

відтворення.    

Алелопатія — взаємний вплив рослин, що входять до складу фітоценозу, зумовлений 

виділенням ними в навколишнє середовище фізіологічно активних речовин. Кількість і склад 

речовин, що виділяються у повітря, грунт, воду, залежать від виду, органу, фізіологічного 

стану рослин, умов зростання. Метаболіти одних рослин діють на інші рослини через зміни 

навколишнього середовища, де зазнають ряду послідовних перетворень, внаслідок чого 

відбувається колообіг цих речовин у біогеоценозі. Алелопатичний взаємовплив спричинює 

зміни у загальному обміні речовин, анатомічній структурі рослинних тканин, інтенсивності 

протікання фізіологічних процесів: дихання, фотосинтезу, надходження поживних речовин 

тощо. А., як і інші взаємовідносини рослин, лежить в основі виникнення, розвитку, заміни 

рослинних угруповань, відіграє важливу роль в процесі грунтоутворення. Явище А. 

враховують та застосовують у с.г. при розробці сівозмін і мішаних посівів, для запобігання 

грунтовтомі, боротьбі з бур’янами, шкідниками тощо. 

Акредитація — процедура надання вищому навчальному закладові певного типу права 

провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, 

відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, 

науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення. 

Амоніфікація — мінералізація азотовмісних органічних речовин мікроорганізмами з 

утворенням аміаку як кінцевого продукту. 

Біологічно активні речовини (БАР)  — це сполуки, які внаслідок своїх фізико-

хімічних властивостей мають певну специфічну активність і впливають на визначену 

(каталітична, гормональна) функцію в організмі. 

Біом — клімаксовий зональний  клас або тип формації, властивий регіону з певними 

кліматичними особливостями, що  територіально  відповідає  фізико-географічним, або 

природним зонам. 

Біометод захисту — біологічний метод боротьби із шкідниками, хворобами  та 

бур’янами. Група заходів, спрямованих на обмеження небажаних у господарстві організмів: 
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за допомогою інших видів (хижаків, паразитів, вузькоспеціалізованих фітофагів)  або 

завдяки стерилізації самців виду-шкідника та витіснення ними фертильних особин. 

Біотестування  — процес визначення якості середовища, що базується на кількісній 

оцінці життєво важливих функцій та визначенні смертності тест-організмів. 

Біотичний потенціал — репродуктивний потенціал.  Умовний показник теоретично 

максимальної швидкості зростання чисельності особин популяцій даного виду при 

відсутності дії обмежуючих факторів. Характеризує потенційну плодючість популяції, що 

генетично обумовлена якістю виду, яка ніколи у природі не реалізується. Адже на  природні 

популяції завжди діють чинники середовища, що викликають зниження плодючості. Б.п. 

визначається: а) середньою величиною приплоду; б) швидкістю, з якою особини даного виду 

при умові неконтрольованого розмноження покриють Землю рівномірним шаром. 

Внутрішня енергія системи — це загальний запас енергії, що складається з кінетичної 

енергії руху її складових частин та потенціальної енергії їх взаємодії за винятком кінетичної 

енергії системи в цілому та потенціальної енергії її проходження. 

Види-індикатори (від лат. показник та вказую, визначаю) — рослинні та тваринні 

організми, за наявністю та станом яких можна зробити висновок про властивості середовища 

(грунту, води, засолення), в тому числі про присутність і концентрацію забруднювачів, які 

сигналізують про зміни кількісного чи якісного стану забруднювачів у навколишньому 

середовищі. Вид-індикатор — вид, який присутній в біоценозі протягом багатьох поколінь і 

який утворює ядро біоценозу. 

Вища освіта — рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному 

закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту 

навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям 

певної кваліфікації за підсумками державної атестації; 

Вищий навчальний заклад  — освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і 

діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-

професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх 

покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також 

здійснює наукову та науково-технічну діяльність. 

Галузь знань — група напрямів підготовки, споріднених за ознакою спільності 

узагальнених структур діяльності. 

Генетична дисперсія — статистична величина, що оцінює частку фенотипової 

варіативності ознаки у популяції івиникає виключно за рахунок варіативності генотипів. 

Генотип-середовищна взаємодія — статистична величина, що відображає взаємодію 

факторів спадковості і середовища. Виникає за рахунок різної реакції генотипів на зміну 

умов середовища. 

Генотип-середовищнаковаріація — статистична характеристика, що відображає 

нерівномірний розподіл генотипів за різних середовищ.  

Динаміка екосистеми — зміни екосистеми (біогеоценозу) під впливом зовнішніх і 

внутрішніх сил. 1) Відносно зворотні і незворотні зміни угруповань, що викликаються 

різними (як правило) не зовсім періодичними чинниками і відбуваються протягом досить 

тривалого (багато віків) проміжку часу (вікова Д.е.). 2) Одна з форм цикл. (періодичних) змін 

в угрупованнях (добові, сезонні, погодно-температурні тощо), що пов’язані із зміною пір 

року (сезонна Д.е.). 3) Зворотні зміни екосистем, спричинені змінними зовнішніми 

чинниками, з поступовим поверненням їх практично у попередній стан (добові, сезонні, 

погодні та відновні типи динаміки). 

Динаміка екосистеми антропогенна — зміна угруповань (сукцесія), спричинена 

діяльністю людини. Як правило, це відносно оборотні зміни катастрофічного характеру 

(напр., вирубування лісів). 

Динаміка екосистеми вікова — відносно зворотні або незворотні зміни біотичних 

угруповань, зумовлені, як правило, не зовсім цикл. (періодичними ) зовнішніми чи 

внутрішніми чинниками, що відбуваються протягом тривалого часу (багатьох віків). 
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Ензими — це біокаталізатори протеїнової природи.  

Екогенез — 1) Виникнення нових форм під впливом середовища. 2) Історичний процес 

зміни особливостей організмів, обумовлений зміною умов існування. Прикладами Е. можуть 

бути набуття нових біол. особливостей багатьма травоїдними ссавцями після виходу їх з лісу 

на відкриті простори, зміна будови тіла китів в зв’язку з переходом їх предків від наземного 

способу життя до водного.   

Екологічна експертиза — система державних природоохоронних  заходів, 

спрямованих на перевірку відповідності проектів, планів,  в галузі будівництва та 

використання природних ресурсів вимогам екологічного захисту природного середовища. 

Існують різні форми Е.е., які стосуються різних об’єктів експертизи: раціональне 

природокористування у проектах перспективних та річних планів економічного та 

соціального розвитку; територіальні комплексні схеми охорони природи: проекти 

будівництва підприємств та споруд; проекти планування та забудови міст та населених 

пунктів; проекти перетворення природного середовища; проекти стандартів та технічних 

умов на нові види сировини, виробів, матеріалів та ін.   

Екологічна пластичність — ступінь витривалості організмів або їх угруповань до 

впливу факторів середовища. Е.п. лежить в основі відповідних реакцій організмів на дію 

факторів середовища. Проявом Е.п є морфологічні адаптації на рівні клітини, тканини та 

цілого організму, фізіологічні та біохімічні адаптації, які підвищують рівень витривалості до 

факторів середовища і біологічні адаптації, які забезпечують ефективність розмноження.  

Однією з форм Е.п. в умовах ритмічної зміни кліматичних умов є вироблення організмами 

відповідної організації життєвих процесів (активного функціонування організму та періоду 

сплячки у тварин чи періоду спокою у рослин).    

Екологічний моніторинг — система спостережень, збору, передачі, обробки, 

зберігання та аналізу інформації про стан оточуючого природного середовища, 

прогнозування його змін та розробка науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття 

відповідних рішень з охорони, раціонального використання природних ресурсів та 

попередження про критичні ситуації, небезпечні для здоров’я людини. Першочергова увага у 

Е.м. приділяється антропогенним змінам у природі.     

Екологічні чинники (фактори) — сукупність чинників середовища, які впливають на 

той чи інший організм. Діапазон дії Е.ч. обмежений    пороговими значеннями (точками 

мінімуму та максимуму) певного чинника, за яких можливо існування організму.  Е.ч. мають 

різну природу та специфіку дії, у зв’язку з чим прийнято поділяти їх на три групи: абіотичні 

(різноманітний вплив неживої природи), біотичні (форми впливу на організм з боку живих 

істот) та антропогенні (усі форми діяльності людини, які впливають на природу). 

Екологія  — наука про взаємовідносини живих організмів та утворених ними 

угруповань між собою та навколишнім середовищем. Це наука, яка досліджує 

закономірності життєдіяльності організмів (у будь-яких проявах, на всіх рівнях інтеграції) у 

їх природному середовищі існування з урахуванням змін, які вносяться у середовище 

діяльністю людини. Предметом Е. є живі біосистеми: організми (аутекологія), популяції 

(демекологія), угруповання (синекологія). Термін  “Е.” запропонував у 1866 р. німецький 

біолог Е.Геккель.   

Емергенез — явище при якому ознака проявляється за наявністю особливого набору 

генів. 

Ентальпія — це енергія, якою володіє система за сталого тиску. 

Здатність — властивість індивіда здійснювати, виконувати, робити що-небудь, 

поводити себе певним чином; в тому числі психічний та фізичний стан індивіда, в якому він 

спроможний виконувати певний вид продуктивної діяльності. 

Здібність — природній нахил до чого-небудь, талант; в тому числі особливості 

індивіда, що є суб’єктивними умовами успішного здійснення певного виду продуктивної 

діяльності. 

Здібності пов’язані із загальною орієнтованістю особи, з її нахилом до тієї чи іншої діяльності. 

Зміст вищої освіти — обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь 
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і навичок, у вигляді компетенцій, що має бути сформована в процесі навчання з урахуванням 

перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технології, культури та мистецтва. 

Зміст навчання — структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує 

особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. Зміст навчання поділяється на: 

 нормативну частину змісту навчання  — обов’язковий для засвоєння зміст 

навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як 

змістові модулі із зазначенням їх обсягу й рівня засвоєння, а також форм державної атестації; 

 вибіркову частину змісту навчання  — рекомендований для засвоєння зміст навчання, 

сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для 

задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у фахівцях певної спеціалізації 

спеціальності, з урахуванням досягнень наукових шкіл і вищих навчальних закладів. 

Змістовий модуль — система навчальних елементів, що поєднані за ознакою 

відповідності певному навчальному об’єктові. 

Знання — результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і 

логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. 

Знання — категорія, яка віддзеркалює зв’язок між пізнавальною й практичною 

діяльністю людини. Знання виявляються в системі понять, суджень, уявлень та образів, 

орієнтовних основ дій тощо, яка має певний обсяг і якість. Знання можливо ідентифікувати 

тільки за умови їх проявлення у вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні 

дії. 

Знання фундаментальні — знання щодо соціальних і професійних норм діяльності 

особи, основа її освіти та професійної підготовки. 

Фундаментальні знання формують здатність особи опановувати нові знання, 

орієнтуватися у проблемах, що виникають, виконувати задачі діяльності, що прогнозуються. 

Фундаментальні знання є інваріантні у відношеннях:  

 напрями підготовки до певної галузі освіти;  

 спеціальності до напряму підготовки; 

 спеціалізації спеціальності до спеціальності. 

Ідентифікація — це встановлення відповідності розпізнаваного предмета, об'єкта чи 

матеріалу своєму відомому образу, знаку, еталону. Інакше ідентифікацію — це доказ (або 

визнання) тотожності (ідентичності, однаковості) розпізнаваного предмета, об'єкта чи 

матеріалу і відомого образу, знака або еталона, тобто впізнання невідомого предмета, об'єкта 

чи матеріалу. 

Інвазія — зараження людини, тварин і рослин тваринними паразитами. Хвороби, 

спричинені інвазією, називають інвазійними. Деякі з них, наприклад короста, спричинена 

кліщем, заразні. 

Інгібітори — специфічні речовини, що пригнічують та гальмують розвиток і 

формотворчі процеси (у рослин і тварин). Інгібітори можуть бути природні та штучні. 

Природні інгібітори росту, наприклад, пригнічують навіть проростання рослин в 

найсприятливіших умовах, а також під час випадкових осінніх і ранньозимових потеплінь. 

Штучні інгібітори частіше за все використовуються в сільському господарстві і медицині. 

Індикаторні рослини — (див. також види-індикатори) рослини, пристосовані до 

певних умов навколишнього середовища, за наявністю яких можна якісно визначити ці 

умови (напр., біловус, щавель, хвощ та ін. свідчать про кислу реакцію ґрунту; показниками 

засоленості ґрунту хлоридами є солонець та содник). Для індикації використовують рослинні 

угруповання та окремі види рослин. Так, поява посухостійких рослин (типчаків, деяких видів 

полину) — показник нестачі вологи в ґрунті, наявність вологолюбних рослин (слабника, 

вовконога) вказує на близьке до поверхні ґрунту розміщення підгрунтових вод. За окремими 

видами індикаторних рослин визначають місцезнаходження води в пустелях.   

Індивідуалізація навчання — організація процесу навчання, яка передбачає його 

модифікацію відповідно до потреб того, хто навчається. 

Інновації — новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 
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адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру 

та якість виробництва і (або) соціальної сфери. 

Інноваційна діяльність — діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок 

нових конкурентноздатних товарів і послуг. 

Інтродукція — впровадження видів або сортів рослин у місцевості, де вони раніше не 

зростали. До інтродукованих рослин, впроваджених на території України, відносяться горіх 

волоський, мигдаль звичайний, шовковиця чорна, клен ясенолистий, гіркокаштан звичайний 

тощо. 

Кваліфікація
 
— здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи.  

Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний рівень освіти 

досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм 

підготовки і має в цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов'язків. 

У документах про освіту, чи інших документах про професійну підготовку, 

кваліфікація визначається через професійну назву роботи за класифікацією професії. 

Компетентність — інтегрована характеристика якостей особистості, результат 

підготовки випускника вузу для виконання діяльності в певних професійних та соціально-

особистістних предметних областях (компетенциях), який визначається необхідним обсягом і 

рівнем знань та досвіду у певному виді діяльності. 

Компетенція — включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної області, 

здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування знань до 

конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід'ємна частина способу сприйняття й 

життя з іншими в соціальному контексті). Предметна область у якій індивід добре обізнаний і в 

якій він проявляє готовність до виконання діяльності. 

Контроль якості вищої освіти  — система заходів, які здійснює третя сторона з метою 

перевірки характеристик якостей особистості випускника вищого навчального закладу, та їх 

порівняння з установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти. 

Кредит (національний кредит в системі вищої освіти України) — обсяг 

навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих 

навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні 

оптимальних форм, методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54 

години навчального часу (сума годин аудиторної й самостійної роботи студента за тиждень). 

Кредит ЕCTS (заліковий кредит) — одиниця Європейської кредитно-трансферної та 

акумулюючої системи (36 академічних годин), яка визначає навчальне навантаження 

необхідне для засвоєння змістових модулів. 

Культура (водоростей, безхребетних, мікроорганізмів) — група організмів, яка 

отримується в штучних умовах для промислової, наукової мети (біотестування, отримання 

біологічно активних препаратів тощо). 

Лабільність — 1) Нестійкість властивостей і функцій організму до змін умов 

зовнішнього середовища. 2) Функціональна рухливість, властивість збудливої тканини 

відтворювати без змін частоту ритмічних подразнень, що наносяться їй. 

Лімітуючі чинники (лімітуючі фактори) — чинники, які обмежують будь-який 

прояв життєдіяльності організмів при певних умовах навколишнього середовища. 

Літораль — екологічна зона: а) у морі — затоплюється під час припливу і осушується 

при відпливі у відповідності з добовими припливними ритмами. У високих широтах Арктики 

та на узбережжі Антарктики літоралі майже позбавленні життя завдяки перетираючій дії 

льоду. В тропіках в нижній частині літоралі розвиваються біоценози коралових рифів. 

Літоралі тропічних районів у верхніх шарах збіднені життям внаслідок сильної інсоляції і 

перегрівання під час відпливу; б) в озері — берегова зона, що заростає водяними рослинами. 

Ліцензування — процедура визнання спроможності вищого навчального закладу 

певного типу розпочати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та 

кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо 

кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення. 
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Міграція хімічних елементів — переміщення хімічних елементів у земній корі та на 

її поверхні, яке призводить до їх розсіяння або концентрації в окремих ділянках земної кори 

у вигляді певних мінералів. Відбувається у вигляді розчинів, розплавів, газів та у 

грубодисперсній формі. 

Навичка — уміння, що внаслідок численних повторень стають автоматичними і 

виконуються без свідомого контролю. 

Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) — педагогічно адаптована 

система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі 

діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня 

сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок. 

Навчальний об’єкт — навчальна інформація певного обсягу, що має самостійну логічну 

структуру та зміст, і дає змогу оперувати цією інформацією у процесі розумової діяльності. 

Навчальний план — складова стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, яка 

розробляється на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми 

підготовки і визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення 

навчальних дисциплін (практик), види навчальних занять та терміни їх проведення, а також 

форми проведення підсумкового контролю. 

Надійність — характеристика методики (тесту), яка віддзеркалює точність 

психодіагностичних вимірів, а також стійкість результатів тесту до впливу сторонніх 

випадкових чинників. 

Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті  — група 

спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти та професійної підготовки. 

Норма — сукупність формальних і неформальних вимог, що регулюють певні дії та 

поведінку суб’єктів системи вищої освіти та учасників освітянського процесу. 

Норматив — розрахункова величина витрат освітянських ресурсів, що характеризує 

оптимальний стан освітянського процесу. 

Нормативний термін навчання  — термін навчання за денною (очною) формою, 

необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і 

встановлений стандартом вищої освіти. 

Об’єкт діяльності — процеси, або(та) явища, або(та) матеріальні об’єкти, на які 

спрямована діяльність суб’єкта діяльності (наприклад, двигун внутрішнього згоряння, 

організаційно-економічна система, технологія галузі тощо). Узагальнений об’єкт 

діяльності фахівця з вищою освітою — загальна назва природних чи штучних систем, на 

зміну властивостей яких спрямована діяльність суб’єкта. Певні етапи циклу існування 

систем (об’єктів діяльності) визначають типи діяльності фахівців. 

Освітній рівень вищої освіти  — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня 

сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка 

відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню;  

Освітні рівні: 

 Неповна вища освіта  — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є 

достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста.  

 Базова вища освіта — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є 

достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.  

 Повна вища освіта — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є 

достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

або магістра. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти  — освітньо-кваліфікаційний рівень 

вищої освіти  — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, 

умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки 
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(роботи) певного рівня професійної діяльності 

Освітньо-кваліфікаційні рівні: 

 Бакалавр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі 

повної загальної середньої освіти, або неповної вищої освіти здобула базову вищу освіту, 

фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), 

достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, 

що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Особи, які в період навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах другого  — 

четвертого рівнів акредитації припинили подальше навчання, мають право за 

індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

за однією із спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або 

іншому акредитованому вищому навчальному закладі.  

 Спеціаліст — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та 

знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної 

діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.  

 Магістр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та 

знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного 

характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у 

певному виді економічної діяльності. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Особи, 

які в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра припинили 

подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста за такою ж або спорідненою спеціальністю у тому самому 

або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.  

Освітня діяльність — діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття вищої 

освіти, з видачею відповідного документа. 

Проблема — ситуація під час діяльності, яка містить суперечності наукового, 

організаційного або іншого характеру і являє собою перешкоди, що виникають при 

досягненні суб’єктом цілеспрямованого результату своєї діяльності. 

Показник якості вищої освіти — кількісна характеристика якості особистості 

випускника вищого навчального закладу, що розглядається стосовно до певних умов його 

навчання та сфери майбутньої соціальної діяльності. 

Професія — набір робіт, які характеризуються заданим рівнем збігу основних завдань 

та обов’язків, що виконуються чи мають бути виконані працівником. 

Професія вимагає від працівника визначеного кола знань та умінь. 

Професійна підготовка — здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки 

або спеціальністю. 

Рівень якості вищої освіти  — відносна характеристика якості вищої освіти, що 

ґрунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі діагностичних 

іспитів випускників вищого навчального закладу, із критеріально-орієнтованим еталоном, 

що репрезентується стандартом вищої освіти. 

Сертифікація фахівця  — процедура визначення відповідності професійно важливих 

властивостей фахівця, його компетенції тощо вимогам, що надані у нормативних 

документах, в яких відображені вимоги до його кваліфікації. 

Система вищої освіти  — це сукупність взаємодіючих: послідовних стандартів вищої 

освіти; 

 вищих навчальних закладів усіх форм власності; 

 інших юридичних осіб, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; 

  органів, які здійснюють управління у галузі вищої освіти. 
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Скринінг — оцінка і контроль потенційно шкідливих ефектів, які можуть бути 

спричинені промисловими відходами (особливо у енергетиці). 

Спеціальність — категорія, що характеризує: 

 у сфері праці — особливості спрямованості й специфіку роботи в межах професії 

(зміст задач професійної діяльності, що відповідають кваліфікації). 

 у сфері освіти — спрямованість і зміст навчання при підготовці фахівця 

(визначається через узагальнений об’єкт діяльності або виробничу функцію та предмет 

діяльності фахівця і відображає, насамперед, вид його діяльності й сферу застосування його 

праці). 

Спеціальність у сфері освіти є адекватним відображенням наявної у сфері праці 

спеціальності (кваліфікації). 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, або спеціаліста, 

або магістра передбачає вивчення узагальненого об’єкта діяльності фахівця, виробничих 

функцій та типових складових структури професійної діяльності таких, що задовольняють 

вимоги сфери праці до спеціальності. 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

передбачає вивчення виробничих функцій та типових складових структури професійної 

діяльності. 

Спеціалізація за спеціальністю  — категорія, що характеризує відмінності окремих 

задач діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, або(та) умов 

діяльності в межах спеціальності. Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань, 

використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, 

або надаваними послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних 

завдань та обов'язків. 

Спонтанні процеси — 1) Природні процеси, що виникають без втручання людини. 2) 

Процеси, які проходять в природних системах, спричинені внутрішніми причинами і 

базуються на саморозвитку. 

Стандарти вищої освіти (система стандартів вищої освіти) — сукупність норм, що 

визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засоби діагностики якості вищої освіти та 

нормативний термін навчання. 

Стандарти вищої освіти є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного 

рівня громадян незалежно від форм здобуття вищої освіти. Відповідність освітніх послуг 

стандартам вищої освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних 

закладів. 

Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, галузеві 

стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів. 

Структурно-логічна схема підготовки — наукове й методичне обґрунтування 

процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки. 

Структурно-логічна схема підготовки надається у вигляді мережі міждисциплінарних 

зв’язків за напрямом підготовки або спеціальністю і діє на протязі усього терміну реалізації 

відповідної освітньо-професійної програми підготовки.  

Тест — стандартизована психодіагностична методика, яка призначена для 

встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відмінностей. У 

психологічній діагностиці  — стандартизований, часто обмежений у часі іспит. 

Технологія навчання — сукупність форм, методів, прийомів та засобів передавання 

соціального та(або) професійного досвіду у процесі навчання. 

Тип діяльності  — характеристика професійної діяльності залежно від способів і форм 

її здійснення. Визначається станом взаємодії фахівця з об’єктом діяльності  — системою, що 

характеризується однаковою узагальненою метою (продуктом) діяльності. 

Трофічна структура — структура організації екосистеми, в основі якої  — трофічні 

зв'язки популяцій. Вона складається з циклів живлення і визначає функціонування 

екосистеми. Т.с. екосистеми складається з трофічних ланцюгів, які починаються з рослин, 

посліду, детриту тощо. 
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Убіквісти — види широкої екологічної амплітуди, здатні нормально існувати і 

розвиватися у багатьох екосистемах, пристосовуватись до різноманітних умов 

навколишнього середовища, що сприяє їхньому поширенню в багатьох природних зонах. 

Напр., очерет звичайний, поширений від тропіків до Арктики, зростає у водоймах та на суші, 

глинистому і піщаному грунтах; вовк, ареал якого простягається від тундри до напівпустелі і 

пустелі. 

Уміння — здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань та 

навичок Системи умінь різних видів формують відповідні компетенції. Уміння поділяються 

за видами. 

 Предметно-практичні  — уміння виконувати дії щодо переміщення об'єктів у 

просторі, зміни їх форми тощо. Головну роль у регулюванні предметно-практичних дій 

виконують перцептивні образи, що відображають просторові, фізичні та інші властивості 

предметів і забезпечують керування робочими рухами відповідно до властивостей об'єкта та 

завдань діяльності. 

 Предметно-розумові — уміння щодо виконання операцій з розумовими образами 

предметів. Ці дії вимагають наявності розвиненої системи уявлень і здатність до розумових 

дій (наприклад, аналіз, класифікація, узагальнення, порівняння тощо). 

 Знаково-практичні — уміння щодо виконання операцій зі знаками та знаковими 

системами. Прикладами цих дій є письмо, прокладання курсу по карті, одержання інформації 

від пристроїв тощо. 

 Знаково-розумові — уміння щодо розумового виконання операцій зі знаками та 

знаковими системами. Наприклад, дії, що є необхідні для виконання логічних та 

розрахункових операцій. Ці дії дозволяють вирішувати широке коло задач в узагальненому 

вигляді. 

Управління охороною навколишнього середовища — забезпечення виконання норм та 

вимог, що обмежують шкідливий вплив антропогенної діяльності на довкілля, а також 

раціональне використання природних ресурсів. 

Цикл підготовки  — сукупність складових змісту освітньої або професійної підготовки 

(змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за ознаками приналежності їх 

змісту до спільного освітнього або професійного напряму. 

Шкала якості середовища навколо людини — якість навколишнього середовища — 

екологічне та антропоцентричне поняття, що відображає взаємовідносини людини і довкілля 

та характеризує їхню специфіку. Критерієм такої шкали, як правило, виступає стан здоров’я 

людини. Ш.я.с.н.л. — поняття відносне: воно різне для певних груп населення, змінюється у 

часі (у зв’язку з адаптаційними змінами організму, накопиченням організмом негативних 

чинників тощо). 

Якість вищої освіти — сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її 

професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює 

здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства. 

Якість вищої освіти випускників вищого навчального закладу також відображає здатність: 

 задовольняти відповідно до соціальних норм суспільні вимоги до виконання 

майбутніх соціально-професійних ролей; 

 відповідати за свої соціально важливі рішення; 

 задовольняти прагнення соціального статусу та престижу. 

Якість освітньої діяльності — сукупність характеристик системи вищої освіти та її 

складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої 

особи або(та) суспільства. 

Якість середовища існування — стан природних та змінених людиною екосистем, що 

зберігає їх здатність до постійного обміну речовин і енергії та відтворення життя. У 

природних екосистемах Я.с.і. забезпечується дією законів розвитку природи, у 

антропогенних — дотриманням законів раціонального підходу відповідності природного 

середовища потребам живих організмів та екологічним інтересам суспільства. 

 


