
  



  



ПЕРЕДМОВА 

Освiтня програма (ОП) «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» для підгото-

вки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014.05 Сере-

дня освіта (Біологія та здоров’я людини) є нормативним документом, що визначає: вимоги 

до рiвня освiти осiб, якi можутъ розпочати навчання за цiєю програмою; перелiк навчальних 

дисциплiн i логiчну послiдовнiсть iї вивчення; кiлькiсть кредитiв ЄКТС, що необхiднi для 

виконання даної програми; а також очiкуванi результати навчання (компетентностi), якими 

повинен оволодiти здобувач. 

У зв’язку з відсутністю Стандарту вищої освіти України: перший (бакалаврський) 

рівень, за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) галузь знань 

09 «01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА», при складанні освітньої програми використано досвід з 

розробки освітніх програм за вказаною спеціальністю Глухівського національного педаго-

гічного університету імені Олександра Довженка, Запорізького національного універси-

тету, Криворізького державного педагогічного університету, Львівського національного 

університету імені Івана Франка, Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Тернопіль-

ського національного університету імені Володимира Гнатюка, Харківського національ-

ного університету імені В.Н. Каразіна, Херсонського державного унiверситету. 
 

 

При розробці проекту Програми враховані вимоги:  

1. Закон України «Про вищу освіту» у редакції від 25.07.2018 р. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  

2. Наказ МОН України від 01.10.2019 за №1254 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо 

розроблення стандартів вищої освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-unesennya-zmin-do-metodichnih-

rekomendacij-shodo-rozroblennya-standartiv-vishoyi-osviti 

3. Наказ МОН України від 31.05.2016 за №506 Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій 

спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється форму-

вання і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) 

в системі підготовки педагогічних кадрів. - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0798-16 

4. Стандарт вищої освіти 091 Біологія https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-091-B.pdf 

5. Стандарт вищої освіти 015 Професійна освіта https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-015-B.pdf 

6. Постанова КМ України від 23 листопада 2011 р. № 1341 Про затвердження Національної рамки ква-

ліфікацій https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12. 

7. Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм Чернівецького національного універси-

тету імені Юрія Федьковича https://drive.google.com/file/d/10KlPDV3Y2br5uSG-

75AVLRgQ3bN7rR0u/view стр 14 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12


Розроблено проектною групою у складі: 

Прізвище, ім’я, 

по батькові керів-

ника та членів 

проектної групи 

Найменування посади, місце 

роботи 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач, 

рік закінчення, спеціаль-

ність, кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту* 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціально-

сті, тема дисертації, 

вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціаль-

ністю) присвоєно 

Стаж нау-

ково- пе-

дагогічної 

та/або нау-

кової ро-

боти 

Інформація про наукову діяльність (основні публіка-

ції за напрямом, науково- дослідній роботі, участь у 

конференціях і семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою роботою студе-

нтів) 

Відомості про під-

вищення кваліфі-

кації викладача 

(найменування за-

кладу, вид доку-

мента, тема, дата 

видачі) 

Керівник робочої групи (гарант):     
Буджак Василь 

Васильович 

Доцент кафедри ботаніки, 

лісового та садово-парко-

вого господарства ЧНУ 

Чернівецький держав-

ний університет імені 

Юрія Федьковича, 1993 

рік, спеціальність «Біо-

логія», Кваліфікація «Бі-

олог. Викладач біології і 

хімії» 

КЖ №900326 

Кандидат біологіч-

них наук, 03.00.05 

– ботаніка, КН 

013116 від 27 гру-

дня 1996 р. 

Тема: «Берека 

(Sorbus torminalis 

(L.) Crantz) у Півні-

чній Буковині та 

Північній Бессара-

бії (хорологія, біое-

кологія, охорона)». 

Доцент кафедри за-

гальної та експери-

ментальної екології 

ДЦ № 007106 від 

18 лютого 2003 р 

22 роки 1. Буджак В.В. Біометрія: Навчальний посібник.- 
Чернівецький нац. ун-т, 2016.- 272с. (гриф МОНУ) 

2. Буджак В.В., Літвіненко С.Г. Фітопатологія: нав-

чальний посібник. – Чернівці: Чернівецький націо-

нальний університет, 2016. – 400 с.. 
3. Каталог типів лісових оселищ Буковини: навч. 

посібник / укладачі Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк 

А.І., Ковальський А.Й., Яковишин В.М. – Чернівці: 

Чернівецький національний університет, 2017. – 110 с. 
4. Чорней І. І., Токарюк А.І., Буджак В. В., Якови-

шин В. М. Рослини і тварини з Червоної книги 

України на території державного підприємства «Сто-

рожинецьке лісове господарство» (ілюстро-ваний 
довідник). Судинні рослини. – Чернівці, 2017. – 40 с. 

5 Кліматогенні зміни рослинного світу Українських 

Карпат / наук. ред. Я. П. Дідух, І. І. Чорней. – 

Чернівці: ДрукАрт, 2016. – 203 с. 
6. Основи роботи в середовищі програм Turboveg та 

Juice / Укладачі Куземко А.А., Чорней І.І., То-карюк 

А.І., Буджак В.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2015. – 82 с. 
7. Буджак В.В. Біологічна статистика на ком-п’ютері: 

навчальний посібник. – Чернівці: Черні-вецький 

національний ун-т, 2014. – 88 с. 

8. Фітогеографія (конспект лекцій) / укладачі Буджак 
В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І., Бацура Г.В. - 

Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2014. – 100 с. 

9. Біорізноманіття національного природного парку 

«Черемоський» / І. І. Чорней, І. В. Скільський, В. П. 
Коржик, В. В. Буджак, та ін. – Чернівці: ДрукАрт, 

2013. – 330 с. 

10. Буджак В. В., Чорней І. І. Геоботанічна та созо-

логічна характеристика букових лісів Чернівецької 
області // Заповідна справа в Україні. – 2004. – Т.10, 

Національний 

лісотехнічний 

університет Ук-

раїни 

Наказ № 288 

від 20.11.2017 

 



вип.1–2. – С. 14–18. 

11.. Буджак В. В., Чорней І. І. Формація букових 

лісів (Fageta sylvaticae) на території Буковини // Леса 
Евразии – Восточные Карпаты: Мат. IV Межд. конф. 

молодых ученых, посвящ. акад. П. С. Погребняку. – 

М.: МГУЛ, 2004. – С. 135–136. 

Кандидатська дисертація присвячена одній з 

найцінніших деревних рослин – береці (Sorbus tormi-

nalis (L.) Crantz) 

З 2014 року був відповідальним виконавцем 4-х НДР 

які виконувались за фінансової підтримки МОН 
України і Державного фонду фундаментальних до-

сліджень. 

Як експерт з біорізноманіття приймав участь в ре-

алізації 6 міжнародних проектів. 
Член редколегії наукового фахового видання  «Нау-

ковий вісник Чернівецького універ-ситету, Біологія 

(Біологічні системи).  

Приймає активну участь у конференціях різного 
рівня.  Щорічно керує 3-5 магістер-ськими роботами. 

Члени робочої групи:     
Чорней  

Ілля Ілліч 

Завідувач кафедри бота-

ніки, лісового і садово-па-

ркового госпо-дарства 

ЧНУ 

Чернівецький держав-

ний університет 1984 р., 

«Біологія», «Біолог. Ви-

кладач біології і хімії» 

ИВ-1 № 095246 

Доктор біологічних 

наук, 03.00.05 – бо-

таніка, 

ДД № 007764 від 

18.11.2009 р. 

Тема дисертації: 

«Флора Чивчино-

Гринявських гір 

(Українські Кар-

пати)» 

Професор кафедри 

ботаніки та охо-

рони природи 

12ПР № 007153 

32 роки 1. Методологія та організація наукових досліджень у 

лісовому господарстві: навч. посіб. / укл. І.І. Чорней, 

О.В. Решетюк. – Чернівці: Чернівецький національ-
ний університет, 2017. – 168 с. 

2. Каталог типів лісових оселищ Буковини: навч. 

посібник / укладачі Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк 

А.І., Ковальський А.Й., Яковишин В.М. – Чернівці: 
Чернівецький національний університет, 2017. – 110 с. 

3. Чорней І. І., Токарюк А.І., Буджак В. В., Якови-

шин В. М. Рослини і тварини з Червоної книги 

України на території державного підприємства «Сто-
рожинецьке лісове господарство» (ілюстрований 

довідник). Судинні рослини. – Чернівці, 2017. – 40 с. 

4. Кліматогенні зміни рослинного світу Українських 

Карпат / наук. ред. Я. П. Дідух, І. І. Чорней. – 
Чернівці: ДрукАрт, 2016. – 203 с. 

5. Фітогеографія (конспект лекцій) / укладачі Буд-

жак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І., Бацура Г.В. - 

Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2014. – 100 с. 
6. Солодкий В. Д., Чорней І. І. Ефективний метод 

сприяння природному поновленню Fagus sylvatica L. 

// Біологічні системи. – 2013. – Т. 5., вип. 1. – С. 122–

126. 

Національний 

лісотехнічний 

університет 

України, ка-

федра ботаніки, 

деревинознав-

ства та недерев-

них ресурсів 

лісу. Тема: 

«Знайомство з 

навчально-мето-

дичною робо-

тою, ма-

теріально-тех-

нічною базою та 

науковою робою 

кафедри». 

Довідка про ста-

жування від 

12.02.2015 р. 



7. Біорізноманіття національного природного парку 

«Черемоський» / І. І. Чорней, І. В. Скільський, В. П. 

Коржик, В. В. Буджак, та ін. – Чернівці: ДрукАрт, 
2013. – 330 с. 

8. Коротченко І.А., Токарюк А. І., Чорней І.І. Лісові 

угруповання союзу Carpinion betuli (клас Querco-

Fagetea) за участю раритетних видів у Буковинсь-

кому Прикарпатті // Науковий вісник Чернівець-кого 

ун-ту. – Чернівці: Чернівецький національ-ний ун-т, 

2009. – Вип. 455: Біологія. – С. 44–52. 

9. Буджак В. В., Чорней І. І. Геоботанічна та созо-
логічна характеристика букових лісів Чернівецької 

області // Заповідна справа в Україні. – 2004. – Т.10, 

вип.1–2. – С. 14–18. 

10. Буджак В. В., Чорней І. І. Формація букових лісів 
(Fageta sylvaticae) на території Буковини // Леса 

Евразии – Восточные Карпаты: Мат. IV Межд. конф. 

молодых ученых, посвящ. акад. П. С. Погребняку. – 

М.: МГУЛ, 2004. – С. 135–136. 
Відмінник освіти України. 

Автор понад 300 публікацій, серед них 11 моно-

графій. Індекс Гірша – 2 

Член Національної комісії по Червоній книзі. 

З 2014 року був керівником 4-х НДР які виконува-

лись за фінансової підтримки МОН України і Дер-

жавного фонду фундаментальних досліджень.  

Як експерт з біорізноманіття приймав участь в ре-
алізації 6 міжнародних проектів, один з яких присвя-

чений ідентифікації пралісів в Українських Карпа-

тах. 

Автор і співавтор наукових обґрунтувань і проектів 
організації 4-х національних природних парків. 

Член 2-х спеціалізованих вчених рад із захисту док-

торських дисертацій: 

-Д 76.051.05 за спеціальністю 03.00.16 – екологія 
- Д 26.211.01 за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка 

Член редколегії 2-х наукових фахових видань: 

- Українського ботанічного журналу; 

- Наукового вісника Чернівецького ун-ту. Біологія 
(Біологічні системи) 

Під керівництвом Чорнея І.І. захищені 4 кан-дидатсь-

ких дисертації, консультант докторської дисертації. 

Здійснює керівництво магістерськими роботами. 



Мосейчук 

Юрій Юрійович 

завідувач кафедри фізич-

ної культури та основ здо-

ров’я доктор педагогічних 

наук, професор, 

Чернівецький державний 

університет, 1995 р. 

Спеціальність: «Аг-

рохімія та ґрунтознав-

ство». 

2002 р. Кам’янець-

Подільський педа-

гогічний університет. 

Спеціальність: «Фізична 

культура» 

Доктор педа-

гогічних наук  

спеціальність: 

13.00.04 – теорія і 

методика про-

фесійної освіти 

диплом ДК 

№ 008030 від 

18.12.2018 р., 

Тема дисертації: 

«Система форму-

вання культури 

здоров’я майбутніх 

учителів фізичної 

культури у процесі 

неперервної профе-

сійної підготовки» 

Професор кафедри 

фізичної культури 

та основ здоров’я 

АП № 001115 від 

20.06.2019 р 

 

 1.Ячнюк Ю.Б., Мосейчук Ю.Ю., Ячнюк І.О., 

Воробйов О.О., Романів Л.В., Марценяк І.В. 

Відновлювальні засоби у Фк і спорті: навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів 

освіти України III-IV рівнів акредитації.- Чернівці: 

ЧНУ, 2011.- 387 с. Гриф МОН (лист № 1/11-4937  від 

10.06.2010 р.) 
2.Васильчук А.Г., Мосейчук Ю.Ю. Методика 

навчання футболу на уроках фізичної культури в 

школі. Навчальний посібник. - Чернівці: ЧНУ, 2011.- 

387 с. Гриф МОН (лист № 1/11-732 від 11.02.2010 р.) 

3. Мосейчук Ю.Ю., Мединський С.В. Фізичне 

виховання, спорт, здоров’я людини вступ до 

спеціальності: навчальний посібник.- Чернівці: Рута, 

2013.- 120 с. (Рекомендовано  Вченою радою ЧНУ) 
4. Гусак В.В., Мосейчук Ю.Ю. Теоретичні основи 

рекреації : навчальний посібник / В.В. Гусак, Ю.Ю. 

Мосейчук. – Чернівці : Чернівецький нац.   у-тет, 

2013. – 140 с. (рекомендовано Вченою радою 
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Профіль освітньої програми зі спеціальності 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 
1 – Загальна інформація 

Повна назва ви-

щого навчального 

закладу та структу-

рного підрозділу 

Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича 

Інститут біології, хімії та біоресурсів 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь вищої освіти перший – бакалаврський,  

Бакалавр. Середня освіта (біологія та здоров’я людини). 

ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Тип диплому та об-

сяг освітньої про-

грами 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 4 роки 

Наявність акреди-

тації 

Міністерство освіти і науки України, Україна,  

термін акредитації –2022 рік 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,  

EQF-LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 11-річної школи / Ная-

вність освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

Мова(и) викла-

дання 
українська  

Термін дії освітньої 

програми 
2022 р. 

Інтернет-адреса по-

стійного розмі-

щення опису освіт-

ньої програми 

http://ibhb.chnu.edu.ua/uploads/files/osvitnia_programa/bachelor_4/ 

2 – Мета освітньої програми 

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі середньої 

освіти (Біологія та здоров’я людини), необхідних для виконання професійних завдань та 

обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної освіти (за предметною спеціалізацією 

«Біологія та здоров’я людини»), педагогіки та методики освіти, здатності до самостійної 

педагогічної діяльності в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних за-

кладів різних типів із широким доступом до продовження навчання. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, спе-

ціальність, спеціа-

лізація (за наявно-

сті)) 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Освітньо-професійна програма становить 240 кредитів ЄКТС. 



Орієнтація освіт-

ньої програми 

Освітньо-професійна, прикладна. Професійні акценти – вчитель з 

творчим і критичним мисленням, здатний самостійно навчатися 

впродовж всього життя, адаптований до умов сучасних закладів ба-

зової середньої освіти, позашкільних закладів різних типів, форм 

власності, підпорядкування 

Виконання програми дозволить здобувачу сформувати професійні 

компетентності і орієнтуватися в тенденціях розвитку сучасної біо-

логії та здоров’язбережувальних технологій та сфер їх практичного 

застосування. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Фахова та професійна підготовка здобувача в галузі знань «Освіта» 

із предметної спеціалізації «Середня освіта (Біологія та здоров’я лю-

дини)».  

Формування фахівця з сучасним науковим світоглядом і мисленням, 

що здатний забезпечити та реалізувати навчання біології, основам 

здоров’я та природознавства на сучасному рівні досягнень біологіч-

ної та педагогічної наук, та володіє відповідними методиками для 

виконання професійних завдань й обов’язків освітнього, виховного, 

дослідницького та інноваційного характеру в галузі педагогіки, ме-

тодики середньої освіти та сучасної біології. 

Ключові слова: вчитель, біологія, основи здоров’я, біохімія, гене-

тика і цитологія, анатомія, фізіологія людини і тварин, біологічні си-

стеми різних рівнів організації, ботаніка, зоологія тварин, мікробіо-

логія. Вірусологія, іменологія, алергологія 

Особливості 

програми 

Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з акцен-

том на фахові та економічні потреби регіону. Проведення 2-х навча-

льних та 2-х виробничих практик на базі закладів загальної серед-

ньої освіти регіону. Використання технології дистанційної освіти.  

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Допуском до професії є наявність підтвердженої документом про 

вищу освіту академічної кваліфікації бакалавра середньої освіти з 

предметної спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здо-

ров’я людини). Фахівець підготовлений до роботи в галузі освіти і 

здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010. 

Учитель біології, учитель основ здоров’я. 

2320 25157 Вчитель середнього навчально-виховного закладу 

1229.4 21897 Завідувач навчального кабінету 

1229.4 21341 Завідувач позашкільного закладу 

2351.2 Методист 

2352 22568 Інспектор-методист 

2359. 22698 Інспектор середніх спеціальних та професійно-техніч-

них навчальних закладів 

2359.2 23471 80 Методист позашкільного закладу 

2359.2 24275 Організатор позакласної та позашкільної виховної ро-

боти з дітьми. 

Подальше  

навчання 

Мають право продовжити навчання на другому рівні вищої освіти 

«магістр». Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями 

в системі вищої освіти, подальше підвищення кваліфікації за фахом.  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання  

та навчання 

Студентсько-центричне навчання, самонавчання, проблемно-орієн-

товане навчання, тощо. 



Система методів навчання базується на принципах цілеспрямовано-

сті, бінарності – активної безпосередньої участі викладача і студе-

нта. Основними підходами при викладанні та навчанні є студенто-

центризм, індивідуально-творчий та системний підходи; навчання 

через практику та використання елементів дистанційного навчання.  

Акцент робиться на особистому саморозвитку, що сприятиме фор-

муванню потреби й готовності до продовження самоосвіти протя-

гом життя. 

Оцінювання 100-бальна система оцінювання через такі види контролю з накопи-

ченням отриманих балів: поточний (усне та письмове опитування), 

проміжний (захист лабораторних, практичних, самостійних робіт, 

семінарські заняття, контрольні роботи), підсумковий (письмові ек-

замени, залікові роботи, захисти звітів з практик, курсових робіт).  

Державна атестація – фаховий іспит з базових дисциплін і підгото-

вка та захист дипломної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компе-

тентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання в галузі се-

редньої освіти (за предметною спеціалізацією «Біологія та здоров’я 

людини»), що передбачає застосування концептуальних методів бі-

ології, психології, наук про освіту та про здоров’я і характеризу-

ються комплексністю та невизначеністю педагогічних умов органі-

зації освітнього процесу та створення здоров’язбережувального 

освітнього середовища на рівні базової середньої освіти. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспіль-

ства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демо-

кратичного) суспільства та необхідність його сталого розви-

тку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні.  

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, на-

укові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її мі-

сця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпо-

чинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК03. Здатність застосовувати загальні наукові знання в обсязі, до-

статньому для формування природно-наукового світогляду та 

здорового способу життя і їх використання у практичних си-

туаціях.  

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різ-

них джерел в галузі біології, здоров’я людини, педагогіки, 

психології та методики викладання. 

ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і пись-

мово, уміння вести документацію державною мовою, здат-

ність використовувати знання державної та іноземної мови в 

освітній діяльності.  

ЗК06. Здатність спілкуватися іноземною мовою, та забезпечувати 

комунікації у професійній діяльності, у т.ч. на міжнародному 

рівні. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, прово-

дити дослідження на відповідному рівні у галузі біологічних 

наук і на межі предметних галузей, 



ЗК08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здат-

ність генерувати нові ідеї. 
ЗК09. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо з метою за-

безпечення збереження здоров’я людей, природного навколи-

шнього середовища, дотримання правил безпеки життєдіяль-

ності та біобезпеки. 

ЗК10. Комунікативні навички, міжособистісна компетентність: 

вміння взаємодіяти з іншими людьми, організувати комуніка-

цію учнів, працювати в команді зі своїми колегами, поєдну-

вати в освітньому процесі учнів, їх батьків, вчителів, адмініст-

рацію, створювати рівноправне, справедливе освітнє середо-

вище, що сприяє навчанню всіх учнів, здатність аналізувати 

складні ситуації, що стосуються освітнього процесу і розвитку 

в особливих контекстах 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК01. Здатність оперувати сучасною термінологією, науковими по-

няттями, законами, концепціями, вченнями і теоріями біології 

та здоров’я людини та вміння аналізувати шляхи розвитку су-

часної біології та здоров’язбережувальних технологій. 

ФК02. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фі-

зики, хімії та інших суміжних наук для вирішення конкретних 

біологічних завдань з дотриманням правил біологічної етики, 

біобезпеки, біозахисту та охорони здоров’я.  

ФК03. Сучасні уявлення про основні принципи та методи викла-

дання біології, основ здоров’я у загальноосвітніх навчальних 

закладах різних типів, здатність до перенесення системи нау-

кових знань зі спеціальності у площину навчального пред-

мету, здійснення структурування та розподілу навчального 

матеріалу. 

ФК04. Сучасні уявлення про принципи структурної, анатомо-мор-

фологічної організації та функціонування фізіологічних сис-

тем різних груп живих організмів, про механізми фізіологіч-

них процесів та підтримання гомеостазу на організменному, 

клітинному і молекулярному рівнях та володіння методами 

аналізу й оцінки стану живих систем; базові уявлення про бі-

ологію індивідуального розвитку. 

ФК05.Сучасні уявлення про принципи клітинної організації біологі-

чних об'єктів, структуру і функції клітинних органел, синтез 

органічних сполук в клітинах, етапи енергетичного обміну, 

особливості будови рослинних і тваринних тканин. 

ФК06. Сучасні уявлення про будову і принципи функціонування біоо-

рганічних молекул, механізми дії ферментів, загальні закономір-

ності перетворень речовин та енергії в клітинах організмів різних 

систематичних груп. 
ФК07. Базові уявлення про спадковість і мінливість, процеси збері-

гання, зміни, успадкування і реалізації спадкової інформації, 

сучасні досягнення генетики, мікро- і макроеволюції, основи 

еволюційної біології, основи сучасної біотехнології й генної 

інженерії. 

ФК08. Сучасні уявлення про видове різноманіття та систематику 

живих організмів на планеті, особливості їх поширення, біо-

логічні, екологічні, а також господарсько-корисні та небезпе-

чні властивості рослин і тварин, їх вплив на здоров’я людини. 

ФК09. Усвідомлення необхідності збереження біорізноманіття, охо-



рони навколишнього середовища, раціонального природоко-

ристування та розуміння  результатів взаємодії екологічних 

факторів та біологічних систем різних рівнів організації, їх-

ньої ролі у біосфері та можливості використання у різних га-

лузях господарства, біотехнологіях, медицині та охороні на-

вколишнього середовища та здоров’я людини. 

ФК10. Уміння здійснювати добір методів і засобів навчання біології 

та основ здоров’я, хімії, спрямованих на розвиток здібностей 

учнів з урахуванням їх індивідуальних та вікових особливос-

тей, міжособистісних взаємин школярів у групі та класі, усві-

домлення рівних можливостей і ґендерних питань. 

ФК11. Забезпечення охорони життя й здоров'я учнів (зокрема з осо-

бливими потребами), їхньої рухової активності в освітньому 

процесі та позаурочній діяльності. Здатність здійснювати про-

фесійні функції в процесі інклюзивного навчання. 

ФК12. Здатність розуміти й застосовувати базові знання з медико-

біологічних дисциплін для обрання ефективних шляхів і спо-

собів збереження, зміцнення та відновлення здоров’я людини. 

Уміння складати харчовий раціон із урахуванням реальних 

можливостей і користі для здоров'я 

ФК13. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за до-

помогою відповідних методів і технологічних засобів у польо-

вих і лабораторних умовах, здійснювати безпечні біологічні 

дослідження, інтерпретувати результати досліджень, розкри-

вати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, 

розв’язувати біологічні задачі. 

ФК14. Здатність застосовувати знання з вікової фізіології та психо-

логії для організації педагогічної діяльності і спілкування осо-

бистості в різні вікові періоди та враховувати вікові особливо-

сті людини в навчальній та психолого-педагогічній роботі. 

ФК15. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології, 

у тому числі й інформаційні, для забезпечення якості на-

вчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах. 

ФК16. Здатність забезпечувати об’єктивний контроль і оцінювання 

рівня навчальних досягнень учнів з біології та основ здоров’я, 

здійснювати діагностику, прогнозування ефективності та ко-

рекції освітнього процесу на основі вивчення психолого-педа-

гогічних особливостей формування в учнів ключових та пред-

метних компетентностей. 

7 – Програмні результати навчання 

 

 

ПР01. Володіє знаннями з основ філософії, історії і культури Укра-

їни, що сприяють соціалізації особистості, розвитку її загальної 

політичної культури та активності, формуванню національної 

гідності й патріотизму, сприйняттю етичних цінностей. 

ПР02. Знає та розуміє основи біологічної та здоров’язбережувальної 

наук на рівні, необхідному для роботи в основній (базовій) за-

гальноосвітній школі, оперує сучасною термінологією, науко-

вими поняттями, законами, концепціями, вченнями і теоріями. 

ПР03. Знає будову та основні функціональні особливості підтри-

мання життєдіяльності живих організмів різних систематичних 

груп.  

ПР04. Знає сучасну систему живих організмів та методологію сис-

тематики, теоретичні засади біогеографії. 

ПР05. Знає будову й функції організму людини, основи здорового 



способу життя.  

ПР06. Знає основні закони й положення генетики, молекулярної бі-

ології, біохімії, фізіології, теорії еволюції. 

ПР07. Знає роль живих організмів та  біологічних систем різного рі-

вня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтво-

рення. 

ПР08. Уміє застосовувати знання сучасних теоретичних основ біо-

логії для пояснення будови й функціональних особливостей ор-

ганізмів на різних рівнях організації живого, їхню взаємодію, 

взаємозв’язки, походження, класифікацію, значення, викорис-

тання та поширення. 

ПР09. Володіє різними методами камеральних та польових дослі-

джень, виконує експериментальні польові та лабораторні дос-

лідження, опрацьовує отримані результати математичними ме-

тодами, створює математичні моделі природних явищ і проце-

сів інтерпретує результати досліджень, дотримується правил 

академічної доброчесності, володіє різними методами 

розв’язування задач з біології.   

ПР10. Застосовує сучасні інформаційні технології, програмні засо-

бів та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення про-

фесійної діяльності з метою планування, виконання, та аналізу 

даних з подальшою презентацією результатів експерименталь-

них досліджень в галузі біології та здоров’я людини.  

ПР11. Володіє практичними методами вивчення біології та основ 

здоров’я, вміє ставити коректні питання, використовує станда-

ртне обладнання, планує, складає проекти та проводить експе-

рименти, збирає та аналізує дані, здійснює ретельний аналіз по-

милок та критичне оцінювання отриманих результатів. 

ПР12.Застосовує сучасні теоретичні та практичні основи методики 

навчання біології і основ здоров’я в загальноосвітній школі, 

враховує психолого-педагогічні аспекти навчання і виховання 

учнів та методи діагностування досягнень учнів, здійснює пе-

дагогічний супровід процесів соціалізації та професійного са-

мовизначення учнів, готує їх до свідомого вибору життєвого 

шляху 

ПР13. Розробляє навчально-методичні матеріали (навчальні про-

грами, навчально-тематичні плани) на основі освітнього стан-

дарту та типових програм з урахуванням виду освітньої уста-

нови, застосовує педагогічні технології на достатньому рівні, 

вміє надавати професійні консультації в галузі біології та здо-

ров’я людини, популяризує професійні знання та відстоює на-

уковий світогляд. 

ПР14. Вміє комбінувати педагогічні, медико-біологічні, інформа-

ційні технології для формування здорового способу життя, ро-

звитку здоров’язбережувальних умінь і навичок, розвитку фі-

зичних якостей у представників різних груп населення, само-

стійно розробляти методики і технології для інтегрального га-

рмонійного розвитку людини 

ПР15. Застосовує базові знання з медико-біологічних дисциплін з 

метою розкриття норми та адаптації до фізичних навантажень, 

негативного впливу довкілля на здоров’я людини, пояснює гі-

гієнічні основи раціонального харчування; гігієнічні особливо-

сті занять руховою активністю людей різних вікових груп. 



Описує основні ознаки невідкладних станів та захворювань рі-

зних систем організму людини; уміє та демонструє здатність 

надавати першу допомогу постраждалим. 

ПР16. Знає загальні закономірності, механізми становлення й розви-

тку психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та 

форм людської особистості; особливості формування особис-

тості в різні вікові періоди, фактори регуляції поведінки особи-

стості; основи соціальної психології груп і колективу. 

ПР17. Володіє навичками працювати самостійно або в команді, вміє 

отримати результат в рамках обмеженого часу з урахуванням 

професійної сумлінності та унеможливлення плагіату. Володіє 

іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для 

пошуку інформації. 

ПР18. Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим 

рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції. . 

Володіє прийомами самоосвіти і самовдосконалення. Уміє про-

ектувати траєкторію професійного росту й особистого розви-

тку, застосовуючи набуті знання. 

ПР19. Реалізовує свої права і обов’язки як член суспільства.  

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпе-

чення 

Кадрове забезпечення відповідає чинним Ліцензійним умовам про-

вадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки ба-

калаврів освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини)» й базується на наступних принципах: відповідності нау-

кових спеціальностей науково-педагогічних працівників освітнім 

галузям знань та спеціальності; обов’язковості та періодичності 

проходження стажування і підвищення кваліфікації викладачів; мо-

ніторингу рівня наукової активності науково-педагогічних праців-

ників; впровадження результатів стажування та наукової діяльності 

у освітній процес. 

Матеріально-техні-

чне забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення навчальних приміщень та соці-

альна інфраструктура університету в повному обсязі відповідає чин-

ним Ліцензійним умовам професійної підготовки бакалаврів освіт-

ньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)». В 

освітньому процесі використовується для проведення лекцій муль-

тимедійне обладнання, для практичних та лабораторних занять об-

ладнання спеціалізованих лабораторій, а також комп’ютерних лабо-

раторій, а базами практик є освітні заклади різного рівня. 

Інформаційне та 

навчально-методи-

чне забезпечення 

Наявність інформаційного забезпечення: 

Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими 

періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в 

тому числі в електронному вигляді 

(http://www.library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua). 

Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань анг-

лійською мовою відповідного або спорідненого профілю. Офіцій-

ний веб-сайт закладу освіти 

(http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua), на якому розміщена ос-

новна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та серти-

фікати про акредитацію, освітня / освітньо-наукова / видавнича / 

атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові стру-

ктурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, пра-

вила прийому, контактна інформація. 

http://www.library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua
http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua


Електронний ресурс закладу освіти, який містить навчально-мето-

дичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану 

(http://ibhb.chnu.edu.ua). 

Наявність навчально-методичного забезпечення: 

Навчальний план та пояснювальна записка до нього.  

Робоча програма з кожної навчальної дисципліни навчального 

плану, в тому числі опис навчальної дисципліни, результати нав-

чання, програма, тематичний план навчальної дисципліни, теми се-

мінарських (практичних) занять, завдання для самостійної роботи, 

індивідуальні завдання, методи контролю, схема нарахування балів, 

рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресу-

рси в Інтернеті.  

Комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної навчаль-

ної дисципліни навчального плану, в тому числі навчальний контент 

(конспект або розширений план лекцій), плани практичних (семі-

нарських) занять, завдання для лабораторних робіт, самостійної ро-

боти, питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсум-

кового контролю знань і вмінь студентів, комплексної контрольної 

роботи, після атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з на-

вчальної дисципліни.  

Програма практичної підготовки, робочі програми практик. Навча-

льні матеріали з кожної навчальної дисципліни навчального плану, 

в тому числі підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій згі-

дно з переліком рекомендованої літератури з розрахунку один при-

мірник на п’ять осіб фактичного контингенту студентів або їх наяв-

ність в електронній формі для необмеженої кількості користувачів. 

Методичні матеріали для проведення атестації здобувачів. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кре-

дитна мобільність 

Укладені угоди про академічну мобільність на основі двосторонніх 

договорів між Чернівецьким національним університетом імені 

Юрія Федьковича та ЗВО 

Міжнародна креди-

тна мобільність 

Угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ К1) на ос-

нові двосторонніх договорів між Чернівецьким національним уніве-

рситетом імені Юрія Федьковича та ЗВО країн-партнерів 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Не передбачено 

 

  

http://ibhb.chnu.edu.ua/


2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми 

та їх логічна послідовність 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, кур-

сові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кіль-

кість 

креди-

тів 

Форма 

підсумк. 

конт-

ролю 

 Обов'язкові навчальні дисципліни 177.0  

 Цикл загальної підготовки 47.0  

ЗПО1 Іноземна мова ( за професійним спрямуванням) 6.0 
залік, 

іспит 

ЗПО2 Актуальні питання історії та культури України 3.0 іспит 

ЗПО3 Загальна хімія 4.0 залік 

ЗПО4 Основи наукових досліджень 3.0 іспит 

ЗПО5 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3.0 іспит 

ЗПО6 Основи вищої математики 4.0 залік 

ЗПО7 Фізика з основами біофізики 4.0 залік 

ЗПО8 Педагогіка з основами педагогічної майстерності 5.0 іспит 

ЗПО9 Психологія ( загальна, вікова та педагогічна) 5.0 залік 

ЗПО10 Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах 3.0 залік 

ЗПО11 Основи медичних знань 3.0 залік 

ЗПО12 Філософія 4.0 іспит 

 Цикл професійної підготовки 130.0  

ППО1 Загальна цитологія, гістологія, БІР 5.0 іспит 

ППО2 Анатомія, фізіологія та етіологія тварин 5.0 іспит 

ППО3 Анатомія, морфологія та фізіологія рослин 5.0 іспит 

ППО4 Екологія людини 3.0 залік 

ППО5 Вступ до спеціальності та історія біології 3.0 залік 

ППО6 Ботаніка (ситематика рослин та грибів) 5.0 іспит 

ППО7 Зоологія (ситематика безхребетних та хребетних) 6.0 іспит 

ППО8 Анатомія та фізіологія людини 4.0 іспит 

ППО9 Генетика і молекулярна біологія 5.0 іспит 

ППО10 Біометрія з основами інформатики 4.0 залік 

ППО11 Загальна мікробіологія та вірусологія 6.0 іспит 

ППО12 Біохімія 5.0 іспит 

ППО13 Вікова фізіологія та шкільна гігієна 4.0 іспит 

ППО14 Імунологія та алергологія 4.0 залік 

ППО15 Основи здоров'язбережувальної діяльності в освітніх закладах 5.0 іспит 

ППО16 Біотехнологія та генна інженерія 4.0 залік 

ППО17 Курсова робота з навчання біології 1.0 залік 

ППО18 Польові та камеральні методи біологічних досліджень 14.0 залік 

ППО19 Методика викладання біології та основ здоров'я 9.0 іспит 

ППО20 Еволюційне вчення 4.0 іспит 

ППО21 Курсова робота з навчання основ здоров'я 1.0 залік 

ППО22 Нутрієнтологія 3.0 залік 

ППО23 Біоетика з основами біобезпеки 4.0 залік 

ППО24 Навчальна практика (ботанічна) 2.0 залік 

ППО25 Навчальна практика (зоологічна) 2.0 залік 

ППО26 навчальна загальна ознайомча практика 3.0 залік 

ППО27 навчальна практика з методики викладання біології 3.0 залік 

ППО28 навчальна практика з методики викладання основ здоров'я 3.0 залік 

ППО29 педагогічна (викладання біології) 4.0 диф. залік 

ППО30 педагогічна (викладання основ здоров'я) 4.0 диф. залік 

 Дисципліни вільного вибору студентів 63.0  



 Вибірковий блок 1   

ЗПВ1 

Фізичне виховання / Футбол / Волейбол / Баскетбол / Настільний 

теніс / Аеробіка / Атлетична гімнастика / Боротьба / Гандбол / Ту-

ризм 

3.0 залік 

ЗПВ2 Релігієзнавство 3.0 залік 

ЗПВ3 
Професійна іноземна мова / Англійська мова / Німецька / Францу-

зька 
3.0 залік 

ППВ1 Організація роботи пришкільної науково-дослідної ділянки 3.0 залік 

ППВ2 Організація роботи шкільного кабінету біології 3.0 залік 

ППВ3 
Методика проведення виховної роботи з формування мотивації до 

ЗСЖ 
4.0 іспит 

ППВ4 Технічне забезпечення кабінету біології 3.0 залік 

ППВ5 Гурткова робота в школі 3.0 залік 

ППВ6 Сучасні проблеми викладання біології 4.0 іспит 

ППВ7 Корисні рослини та фітооздоровлення 4.0 іспит 

ППВ8 Індивідуальна робота з учнями по біології 4.0 іспит 

ППВ9 Основи фізичної реабілітації 3.0 залік 

ППВ10 Фтодизайн приміщень та територій 4.0 залік 

ППВ11 
Організація науково-дослідної роботи учнів з біології та основ 

здоров'я 
10.0 іспит 

ППВ12 Позакласна робота з біології 4.0 залік 

ППВ13 Інноваційні методи навчання біології 5.0 залік 

 Вибірковий блок 2   

ЗПВ4 Громадське здоров' я та медицина порятунку. 3.0 залік 

ЗПВ5 Демократія: від теорії до практики 3.0 залік 

ЗПВ6 Вибіркова дисципліна із загально університетського переліку 3.0 залік 

ЗПВ7 Фізичне виховання 3.0 залік 

ППВ14 Військова підготовка* 29.0* залік 

ППВ15 Грунтознавство 3.0 залік 

ППВ16 Інформаційні ресурси в біології 3.0 залік 

ППВ17 Основи гідробіології 4.0 іспит 

ППВ18 Біоінформатика 3.0 залік 

ППВ19 Сучасні інформаційні технології та ресурси в у викладанні біології 3.0 залік 

ППВ20 Фітопатологія 4.0 іспит 

ППВ21 Загальна біогеографія 4.0 іспит 

ППВ22 Екологія рослин 4.0 іспит 

ППВ23 Охорона рослинного і тваринного світу 3.0 залік 

ППВ24 Біологія інвазій 4.0 залік 

ППВ25 Методика розв'язування біологічних задач 10.0 іспит 

ППВ26 Паразитологія 4.0 залік 

ППВ27 Інклюзивна освіта 5.0 залік 

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240.0  
 

 

 

  



Стуктурно-логічна схема освітньої програми 

 

 
  



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 014.05 Середня 

освіта (біологія та здоров’я людини) проводиться у формі тестового комплекс-

ного іспиту з фахових дисциплін (біологія; здоров’я людини; методика навчання 

біології; педагогіка та психологія) та  публічного захисту кваліфікаційної роботи 

й завершується видачою документу встановленого зразка про присудження йому 

ступеня бакалавра із присвоєнням освітньої кваліфікації – Бакалавр середньої 

освіти (біологія та здоров’я людини). 

Кваліфікаційна робота бакалавра є закінченим науковим дослідженням, 

вона повинна мати внутрішню єдність та свідчити про підготовленість здобувача 

до виконання професійних обов’язків з використанням набутих інтегрованих 

знань, умінь і практичних навичок. Кваліфікаційна робота передбачає прове-

дення огляду літературних джерел та досвіду, аналізу та прикладного дослі-

дження проблем у галузі базової середньої освіти, біології та здоров’я людини. 

Обсяг та структура роботи встановлюється вищим навчальним закладом. Робота 

перевіряється на наявність академічного плагіату згідно з процедурою, визначе-

ною системою забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлю-

днена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репо-

зитарії закладу вищої освіти. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять 

інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чин-

ного законодавства. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно перед Екзаменаційною комі-

сією, яка затверджена наказом ректора Чернівецького національного універси-

тету імені Юрія Федьковича. 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
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ЗПО1    + + +                     
ЗПО2 + +  + +                      
ЗПО3    + +       +               
ЗПО4 + +  + + + + + +  +         +   +    
ЗПО5    + +                      
ЗПО6    + +       +               
ЗПО7    + +       +               
ЗПО8    + +     +   +       +    +  + 
ЗПО9 +   + +     +   +       +    +  + 
ЗПО10 +  + + +  +  + +   +       +      + 
ЗПО11   + + +    +            + +     
ЗПО12  +  + +       +               
ППО1    + +      +   + +            
ППО2    + +      +   + + +           
ППО3    + +      +   + + +           
ППО4  +  + +      +                
ППО5 + +  + +   + +  +            +    
ППО6    + +      +   +    + +        
ППО7    + +      +   +    + +        
ППО8    + +      +   + +            
ППО9    + +      +   +  + +          
ППО10    + +      +   +         +    
ППО11    + +      +   +   + + +        
ППО12    + +      +   + + +           
ППО13    + +     + +          + +  +   
ППО14    + +      +   +             
ППО15  + + + +     + + + +       + + +     
ППО16    + +      +     + +          
ППО17    + + + + +   + + +          +    
ППО18    + +  +    + +       + + +  +    
ППО19   + + +      +  +       +    + + + 
ППО20    + +      + +     + + +        
ППО21   + + + + + +   +  +          +    
ППО22    + +      +           +     
ППО23    + +    +  + +      +     +    
ППО24    + +  +  + + +       +         
ППО25    + +  +  + + +       +         
ППО26    + +  +  + + +            + +  + 
ППО27    + +  +  + + +  +       +   + +  + 
ППО28  +  + +  +  + + +  +       +  + + +  + 
ППО29    + +  +  + + +  +       +   + + + + 
ППО30  +  + +  +  + + +  +       +  + + + + + 
                           
ЗПВ1   +       +           + +     
ЗПВ2 + +  + +                      
ЗПВ3    + + +                     
ППВ1    + +  +   +   +     +  +       
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ППВ2    + +  +   +   +            +  
ППВ3  + + + +    +  +           +     
ППВ4    + + + +     +             +  
ППВ5    + +     +          + +  +    
ППВ6    + +  +    +        + +     +  
ППВ7   + + +             +         
ППВ8    + +   +  +          +       
ППВ9   + + +                + +     
ППВ10    + +             +         
ППВ11    + + + + +  + + + +    +   +   +    
ППВ12    + +     +   +        +      
ППВ13    + +  + +   +  +       +     +  
                           
ЗПВ4   + + +    + +           + +     
ЗПВ5 +   + +    + +                 
ЗПВ6    + +                      
ЗПВ7   +       +           + +     
ППВ14                           
ППВ15    + +                      
ППВ16    + + + +             +   +    
ППВ17    + +      +                
ППВ18    + +           + +      +    
ППВ19    + + + +     + +       +     +  
ППВ20    + +      +       + +        
ППВ21    + +    +  +       + +        
ППВ22    + +      +       + +        
ППВ23    + +    +  +       + +        
ППВ24    + +    +  +       + +        
ППВ25    + +   +   +  +    +      +    
ППВ26    + +    +  +       + +        
ППВ27   + + +     +          + +      

 

 

  



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 

 

П
Р
01

 

П
Р
02

 

П
Р
03

 

П
Р
04

 

П
Р
05

 

П
Р
06

 

П
Р
07

 

П
Р
08

 

П
Р
09

 

П
Р
10

 

П
Р
11

 

П
Р
12

 

П
Р
13

 

П
Р
14

 

П
Р
15

 

П
Р
16

 

П
Р
17

 

П
Р
18

 

П
Р
19

 

ЗПО1                 +   

ЗПО2 +                  + 

ЗПО3                    

ЗПО4  +      +   +    +  + +  

ЗПО5                 +  + 

ЗПО6         +           

ЗПО7           +         

ЗПО8  +          + + +      

ЗПО9  +          +    + +   

ЗПО10  +          + + +   +  + 

ЗПО11  +             +     

ЗПО12 +                  + 

ППО1  +                  

ППО2  +    +              

ППО3  +    +              

ППО4  +            + +     

ППО5  +      +          +  

ППО6  + + +   + +            

ППО7  + + +   + +            

ППО8  + +  +               

ППО9  + +   +              

ППО10  +       + +          

ППО11  + + +    +            

ППО12  + +   +              

ППО13  + +  + +        +  +    

ППО14  + +                 

ППО15  +   +       + + +  +    

ППО16  +                  

ППО17  +       + +       +   

ППО18  +       +  +      + +  

ППО19  +      +    + + +    +  

ППО20  + +   +  +            

ППО21         + +    +   +   

ППО22  +            +      

ППО23  +                  

ППО24    +   +  +        +   

ППО25    +   +  +        +   

ППО26         +   +     +   

ППО27         +   +  +   +   

ППО28     +    +   +  +   +   

ППО29         +   +  +   +   

ППО30     +    +   +  +   +   

                    

ЗПВ1     +         + +     

ЗПВ2 +               +   + 

ЗПВ3                 +   

ППВ1           +  +       

ППВ2           +       +  

ППВ3            + +       

ППВ4          +          

ППВ5          +  + +       

ППВ6            +        

ППВ7  + +                 

ППВ8           +  +     +  

ППВ9     +         +      

ППВ10    +                

ППВ11  +         + + +    + +  



 

П
Р
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Р
02

 

П
Р
03

 

П
Р
04

 

П
Р
05

 

П
Р
06

 

П
Р
07

 

П
Р
08

 

П
Р
09

 

П
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10

 

П
Р
11

 

П
Р
12

 

П
Р
13

 

П
Р
14

 

П
Р
15

 

П
Р
16

 

П
Р
17

 

П
Р
18

 

П
Р
19

 

ППВ12           +      +  + 

ППВ13           +         

                    

ЗПВ4                +    

ЗПВ5 +               +   + 

ЗПВ6                    

ЗПВ7     +         + +     

ППВ14                    

ППВ15  +                  

ППВ16         + +  +     +   

ППВ17  + +                 

ППВ18         + +       +   

ППВ19          + +      +   

ППВ20   +                 

ППВ21  + + +   +             

ППВ22  + +    +             

ППВ23  + +    +             

ППВ24  + +    +             

ППВ25  +       +  +         

ППВ26  + +                 

ППВ27                +   + 
 

 

 


