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1.1. Загальна інформація 

Розробник (и)  програми проф. Грубінко В.В., доц.Міщук Н.Й. 
Найменування програми  «Біологія та здоров’я людини» 
Вид підвищення  кваліфікації 
(стажування) 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми  Вказати в кредитах (ЄКТС) – 6 (180 год) 
Місце виконання програми  ТНПУ, кафедра загальної біології та методики 

навчання природничих дисциплін 
Форма підвищення 
кваліфікації 

Інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, 
дистанційна) 

Документ який видається 
після завершення стажування 

Довідка 

Напрям Формування професійних компетентностей 
галузевого спрямування (викладачі, вчителі), 
опанування новітніми науково-педагогічними та 
науково-дослідницькими технологіями 

1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 
Удосконалити  компетенції з розуміння сучасних уявлень про структурно-
функціональну цілісність та розвиток організму людини, їх регуляцію  внутрішніми 
та зовнішніми чинниками, використання у сфері професійної діяльності при 
постановці і вирішенні науково-дослідних та навчально-виховних інноваційних 
завдань. 

1.3.Перелік компетентностей , що вдосконалюватимуться/ набуватимуться  
(загальні, фахові, тощо). 

1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми біологічних наук про людину і 
їх викладання, що передбачає проведення новітніх досліджень й здійснення 
інновацій. 
2. Здатність до набуття спеціалізованих концептуальних знань на рівні новітніх 
досягнень біологічних наук про людину, які є основою для оригінального мислення 
та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької, навчальної та 
навчально-методичної роботи. 
3. Вирішення комплексних проблем у галузі професійної та наукової діяльності, 
що вимагають глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних 
знань про людину та професійної практики шляхом використання концептуальних 
та методологічних знань, у тому числі найбільш передових, в одній або декількох 
суміжних галузях науково-дослідницької та професійної діяльності. 
4. Здатність до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 
потребує застосування нових підходів та прогнозування. 



5. Проектування освітнього середовища, що забезпечує якість освітнього процесу 
з біології та здоров’я людини за рівнями національної рамки кваліфікацій. 
6. Удосконалення методичного забезпечення навчального-виховного процесу за 
спеціальністю за ступенями. Створення просвітницьких програм популяризації 
біологічної освіти, науки та екологічної культури людини і культури здоров’я.  

1.4. Програма стажування  
№ 
з\п 

Зміст програми Очікувані результати навчання Кількість  
кредитів 
(ЄКТС)/ 

год. 
1.  Досягнення і проблеми  

сучасних знань про 
біологію людини 

Набуття інноваційних спеціалізованих 
концептуальних знань, включно 
міжнародного досвіду, що є основою 
для оригінального дослідження та 
інноваційної навчальної діяльності  

2/30 

2. Ієрархія та структурно-
функціональна 
цілісність і єдність 
організму людини  

Отримання та оцінювання результатів 
наукових досліджень у сфері 
біологічних та екологічних наук про 
людину, біологічної освіти з 
використанням сучасних методів 
біологічної науки, інформаційних та 
інноваційних технологій досліджень і 
навчання  

2/30 

3. Гомеостаз та 
енантіостаз організму 
людини і їх регуляція 

Приймати рішення в складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових дослідницьких 
підходів та прогнозування 

1/30 

4.  Методологія та 
методика формування   
здоров’я людини. 
Здоров’язберужувальні 
технології. 

Визначати шляхи розвитку якості 
організації і управління системи 
біологічної освіти. Розроблення 
інноваційних технологій навчання, 
дослідження та науково- 
методична робота з спеціальності. 
Розроблення засобів діагностики рівня 
сформованості результатів навчання 
здобувача спеціальності та визначати 
процедури й критерії оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів освіти 
зі спеціальності. 

1/30 

 
 

 
 
Проректор з наукової роботи 
та міжнародного співробітництва   Г.І. Фальфушинська 
 
 
 


