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Профіль освітньої програми «Біологія в закладах освіти» 
зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва 
вищого 
навчального 
закладу та 
структурного 
підрозділу  

Харківський національний педагогічний університет 
імені Г.С.Сковороди, природничий факультет 

G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 
Faculty of Natural 

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу  

Магістр середньої освіти (За предметною спеціальністю / 
Біологія та здоров’я людини). 

Master of Secondary Education (with subject specialization)  
Офіційна назва 
освітньої програми  

Біологія в закладах освіти 
BIOLOGY IN EDUCATION INSTITUTIONS 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми  

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність 
акредитації  Первинна 
Цикл / рівень  Другий (магістерський) рівень: НРК України – 7 рівень, EQ-

EHEA – другий цикл, EQFLLL – 7 рівень 
Передумови  Наявність ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, освітнього ступеня магістра 
Форми навчання  очна (денна), заочна (дистанційна). 
Мова (и) 
викладання  Українська 
Термін дії освітньої 
програми  

1 рік 4 місяці 
 

Інтернет – адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми  

http://smc.hnpu.edu.ua/osvitni-prohramy 
http://smc.hnpu.edu.ua/node/43 

2 -Мета програми 
Метою освітньої програми є поглиблена фундаментальна, спеціалізована та 
практична підготовка фахівця в галузі освіти, здатного розв'язувати складні задачі і 
проблеми в ході професійної діяльності або у процесі навчання. Формування та 
розвиток загальних професійних компетентностей в галузі сучасної біології, 
педагогіки та методики середньої освіти, здатності до самостійної науково-
педагогічної діяльності в умовах закладів середньої освіти. 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна 

область  
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація)  

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 
Спеціальність 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини) 

Програма підготовки складається з теоретичного і практичного 
циклів та державної атестації:  

Загальна теоретична – 15 кредитів (16,7 %);  
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Професійна нормативна – 34 кредитів (37,7 %);  
Професійна вільного вибору студента – 23 кредити (25,6 %);  
Практична – 13,5 кредити (15,0 %);  
Атестація – 4,5 кредитів (5%). Це тут зайве 
 
Об’єкт вивчення: освітній процес у закладах загальної середньої 
освіти в контексті розуміння функціонування біологічних систем 
різного рівня організації, закономірності протікання еволюційних 
процесів у всесвіті, біосфері, інтегровані сучасні знання та 
уявлення про властивості природних систем і місце людини в них. 
 
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері середньої 
освіти або у процесі навчання, що характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов і передбачають 
застосування законів, теорій та методів біології.  
 
Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, 
термінологія, концепції у галузі освіти (біологія та здоров’я 
людини), принципи та їх використання, методи навчання 
біологічних дисциплін. Здоров’язбережувальні та новітні 
педагогічні технології загальноосвітньої та профільної школи. 
Будова, функції та процеси життєдіяльності, систематика. 
Структурні та функціональні характеристики біологічних систем 
на різних рівнях організації. Механізми збереження, реалізації та 
передачі генетичної інформації в організмів. Форми 
взаємовідносин між мікро- та макроорганізмами. Еволюційні ідеї 
органічного світу. Будова та функції імунної системи, механізми 
імунних реакцій, їх регуляція і контроль. Поняття, концепції, 
принципи, закони сучасної біологічної науки та їх використання 
для оцінки стану біологічних систем різного рівня організації, 
представлення та використання результатів біологічних 
досліджень. 
 
Методи, методики та технології: методики організації процесу 
навчання біології у закладах загальної середньої освіти; методи 
лабораторних та польових досліджень, методики навчання, 
моніторингу, інформатики, математичної та статистичної обробки 
експериментальних даних та інтерпретації результатів досліджень, 
інформаційні та комунікаційні технології, методи емпіричного 
дослідження та моделювання процесів та явищ в природі. 
 
Інструменти та обладнання: сучасні прилади та устаткування 
для лабораторних і польових досліджень, бази даних, 
спеціалізоване програмне забезпечення та комп’ютерні засоби, 
інноваційні педагогічні засоби організації навчального процесу. 

Орієнтація 
програми 

Освітньо-професійна, прикладна. 
Передбачає підготовку вчителя біології з креативним і критичним 
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мисленням у середніх загальноосвітніх навчальних закладах, 
організаторів гуртків біологічного спрямування в закладах 
позашкільної освіти; формування готовності до самоосвіти та 
професійного самовдосконалення впродовж життя.  

Основний фокус 
освітньої 

програми та 
спеціалізації 

Фахова вища освіта в галузі знань «Освіта» із предметної 
спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)». 
Формування професіонала із сучасним науковим світоглядом і 
мисленням, який здатний здійснювати компетентнісне навчання 
біології, володіє сучасними методиками для виконання 
професійних завдань та обов’язків освітнього, виховного, 
дослідницького та інноваційного характеру в галузі педагогіки, 
методики середньої освіти та сучасної біологічної науки.  
Ключові слова: освіта, педагогіка, магістр, біологія та здоровʼя 
людини, компетентнісний підхід.  

Особливості 
програми 

Програма виконується в активному дослідницькому 
середовищі. Використовуються технології дистанційного 
навчання. Містить безперервний цикл педагогічної та 
дослідницької практик. 

Програма передбачає впровадження новітніх технологій 
підготовки фахівців з біології та здоров’я людини, що 
відповідають заданим характеристикам і знання педагогічних 
методів в закладах середньої освіти. 
     Програма дає можливість отримання подвійного диплому в 
рамках діючих угод про співпрацю університету з провідними 
зарубіжними освітніми закладами, стажування на підприємствах, 
організаціях. Освітня програма узгоджена із програмою реалізації 
міжнародного проекту TempusProject 543681-TEMPUS-1-2013-1-
DE-TEMPUS-JPHES. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлашту-

вання  

Навчально-виховна, науково-методична та організаційна 
діяльність у галузі середньої освіти та дотичних до неї сферах.  
Первинні посади: учитель біології; організатор позакласної та 
позашкільної виховної роботи з дітьми, педагог-організатор 
роботи у закладах середньої освіти.  
Види економічної діяльності (за КВЕД 009:2010):  
85.31 Загальна середня освіта;  
Професійні види робіт (за ДК 003:2010):  
2320 учитель загальноосвітнього навчально-виховного закладу  
1229.4 21897 Завідувач кабінету навчального  
1229.4 21958 Завідувач лабораторії (освіта)  
2359.2 24275 Організатор позакласної та позашкільної роботи з 
дітьми  
3340 Лаборант (освіта)  
Випускник може бути експертом, консультантом та радником із 
фахових питань у державних та приватних установах, в органах 
виконавчої влади    

Подальше 
навчання  

Можливість навчання за програмами: 8 рівня НРК, третього циклу 
FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL.  
Продовження навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем у 
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споріднених галузях наукових знань; отримання післядипломної 
освіти; підвищення кваліфікації; академічна мобільність.  
Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в 
системі вищої освіти, подальше підвищення кваліфікації за фахом.  

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 
Студентоцентроване, предметно-орієнтоване навчання за 
принципом «навчаючись-досліджуємо», навчання через 
лабораторні практики, самонавчання.  
Освітні технології: проблемно-розвивальні, інтерактивні, 
інформаційно-комунікативні, проектні, контекстного навчання  
Форми навчання – традиційні, дистанційне/змішане; 
мультимедійні та інтерактивні лекції, практичні і лабораторні 
роботи, самостійне навчання, виконання індивідуальних і 
групових проектів, виробничі практики.  

Дистанційне навчання здійснюється за допомогою систем: 
Moodle; Портал дистанційної освіти Moodle ХНПУ – 
http://lms.hnpu.edu.ua/ 

Акцент робиться на особистому саморозвитку, що сприятиме 
формуванню потреби й готовності до продовження самоосвіти 
протягом життя, опануванні методів біологічних та психолого-
педагогічних наук: польових досліджень, обробки біологічної 
інформації, використання інформаційних технологій, методик 
освітніх і психолого-педагогічних наук з організації освітньо-
виховного процесу, методик формування предметних 
компетентностей з біології. 

Оцінювання Оцінювання здобувачів вищої освіти передбачає наступне:  
- оцінювання відбувається за 100-бальною шкалою;  
- оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє 

продемонструвати ступінь досягнення ними запланованих 
результатів навчання;  

- критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення 
оцінок оприлюднюються заздалегідь.  

Оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим 
та проводиться відповідно до встановлених процедур.  

100-бальна система оцінювання через види контролю з 
накопиченням отриманих балів:  

- поточний (усне та письмове опитування), контрольний, 
проміжний (захист лабораторних, практичних, самостійних робіт, 
семінарські заняття, контрольні роботи);  

- підсумковий: письмові іспити, залікові роботи, захисти звітів з 
практик), самоконтроль, атестація здійснюється у формі 
публічного захисту кваліфікаційної роботи.  

 
 

6- Програмні компетентності 
Інтегральна  
Компетентність 
(ІК) 

ІК1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 
освіти (за предметною спеціалізацією) у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, 

http://lms.hnpu.edu.ua/
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практичне впровадження отриманих результатів та глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та 
професійної практики і характеризується комплексністю та 
невизначеністю педагогічних умов організації біологічного 
освітнього процесу в старшій (профільній) школі. 

Загальні  
компетентності 
(ЗК) 

ЗК1.   Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 
впродовж життя, вміння відстоювати власні наукові погляди; 
ЗК2. Здатність до адаптації та прийняття обґрунтованих рішень; 
ЗК3. Здатність до використання сучасних інформаційно-цифрових  
та комунікаційних технологій, здобуття навичок застосування 
програмних засобів; 
ЗК4. Здатність діяти у відповідності до морально-етичних 
аспектів та інтелектуальної чесності, дотримуватися норм 
загальнолюдського і професійного педагогічного етикету;  
ЗК5. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 
реалізувати стратегію сталого розвитку, володіння основними  
засобами міжособистісної комунікації; 
ЗК6. Здатність вести наукове спілкування чи дискусію 
державною та іноземними мовами; 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

Фахові 
компетентності 
(ФК) 

ФК1.  Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 
емпіричний аналіз актуальних проблем біології та здоров’я 
людини. 
ФК2. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні 
методики і технології викладання біології. 
ФК3. Здатність здійснювати діагностико-аналітичну діяльність, 
систематизувати сучасні теоретичні та практичні знання з біології  
здоров’я людини та методики навчання біології при вирішенні 
професійних завдань;  
ФК4. Здатність застосовувати набуті знання з предметної галузі 
для формування в учнів загальноосвітньої та професійної школи 
ключових  і предметних компетентностей;  
ФК5. Здатність до організації освітнього процесу у закладах 
загальноосвітньої середньої освіти з використанням сучасних 
засобів, методів, прийомів, технологій; 
ФК6. Здатність приймати ефективні рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій 
професійної діяльності. 
ФК7. Здатність  розробляти і реалізовувати наукові та/або освітні 
проекти у сфері біології та здоров’я людини, правильно 
інтерпретувати результати досліджень та використовувати 
результати наукового пошуку в практичній діяльності; 
ФК8. Здатність до організації безпечного освітнього середовища, 
до безпечного проведення навчально-дослідницької діяльності з 
біології в лабораторних та природних умовах, виконувати роботу 
з дотриманням правил біологічної етики, біобезпеки, біозахисту; 
ФК9. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності, 
приймати рішення та продовжувати навчання та/або підвищення 
професійної кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів. 
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ФК10. Здатність до комунікації зі спільнотами, уміння 
організувати комунікацію учнів, створювати рівноправне, 
справедливе освітнє середовище, здатність аргументовано 
переконувати колег у правильності пропонованого рішення, 
вміння донести до інших свою позицію. 

7 – Програмні результати 
ПРН 1. Здійснювати аналіз еволюційних процесів у сфері освіти, обґрунтовувати 

власне бачення шляхів розв’язання наявних проблем. 
ПРН 2. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з 

метою отримання нових знань, створення нових та удосконалення традиційних 
технологій викладання і супроводження.   

ПРН 3. Узагальнювати базові знання біології в обсязі, необхідному для 
обґрунтування загальної теорії біології і здоров’я людини.  

ПРН 4. Розробляти та впроваджувати інноваційні методики і технології 
викладання біології, генерувати нові ідеї для удосконалення навчання, виховання, 
розвитку та соціалізації здобувачів. 

ПРН 5. Застосовувати сучасні методики і технології, в тому числі і інформаційні, 
для забезпечення формування в учнів предметних компетентностей з біології та 
основ здоров’я у загальноосвітній школі. 

ПРН 6. Знати особливості розвитку сучасної біологічної науки, основні 
методологічні принципи наукового дослідження, методологічний і методичний 
інструментарій проведення наукових досліджень за спеціалізацією. 

ПРН 7. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та іноземною мовами 
при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в біологічній освіті. 

ПРН 8. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших 
джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані. 

ПРН 9. Вміти комбінувати педагогічні, біологічні та інформаційні технології для 
формування біологічного світогляду, самостійно розробляти методики і технології 
для інтегрального гармонійного розвитку людини. 

ПРН 10.  Розуміти структурно-функціональну роль живих організмі та живих 
систем різного рівня через розкриття загальних закономірностей у вирішенні сталого 
розвитку і методології наукового пізнання.  

ПРН 11.  Аналізувати принципи структурно-функціональної організації, 
механізмів регуляції та адаптації організмів, використовувати знання про основні 
закономірності формування, кількісної оцінки та стратегії збереження біологічного 
різноманіття, збільшення продуктивності й стійкості екосистем. 

ПРН 12. Застосувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності при 
вирішенні навчальних, виховних та науково-методичних завдань в урахуванням 
вікових та індивідуальних особливостей учнів, конкретних психолого-педагогічних 
ситуацій. 

ПРН 13. Застосовувати базові знання для організації урочної, позаурочної та 
позакласної навчально-виховної діяльності з біології та здоров’я людини з 
врахуванням охорони життя і здоров’я учнівської молоді. 

ПРН 14. Створювати індивідуальні освітні програми, описувати джерела та етапи 
розвитку, теорії і технології, принципи, засоби та методи, методологічні та 
педагогічні основи і форми організації занять з біології та здоров’я людини.   

ПРН 15. Самостійно організовувати процес навчання упродовж життя і 
вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час вивчання предметів 
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компетентності. 
ПРН 16. Забезпечувати рівноправне, справедливе освітнє середовище, що сприяє 

навчанню всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічних 
особливостей. 

ПРН 17. Знаходити шляхи швидкого і ефективного розв’язку поставленого 
завдання, генерувати ідеї, використовуючи отримані знання та навички. 

ПРН 18. Представляти результати наукової роботи письмово і усно з 
використанням  сучасних технологій, аргументувати свою позицію в науковій 
дискусії.   

ПРН 19. Дотримуватися норм академічної доброчесності під час навчання та 
провадження наукової діяльності, знати основні правові категорії та особливості 
використання результатів інтелектуальної діяльності. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Характеристи-
ки кадрового 
забезпечення 

Відповідає ліцензійним умовам. До реалізації програми 
залучаються науково-педагогічні працівники університету з 
науковими ступенями та/або вченими званнями, а також 
висококваліфіковані спеціалісти: 7 докторів наук, професори, 7 
кандидати наук, доценти.   

З метою підвищення фахового рівня  усі науково-педагогічні 
працівники, відповідно до укладених графіків, проходять 
підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах та науково-
дослідних інститутах, в т.ч. закордонних. Проводяться лекції, 
семінари, круглі столи, мастер-класи за участю спеціально 
запрошених фахівців. 

Матеріально-
технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення професійної підготовки 
магістрів освітньої програми «Біологія в закладах освіти» 
відповідає ліцензійним умовам. 
Виконання програм навчальних дисциплін у повному обсязі 
забезпечує матеріально-технічне оснащення спеціалізованих 
кабінетів і лабораторій. Площа приміщень, що використовується у 
навчальному процесі, відповідають санітарним нормам, вимогам 
правил пожежної безпеки. У навчальній та науковій діяльності 
окремі заняття проводяться на базі ботанічного саду та музеїв 
зоології, ботаніки та анатомії. Науково-польові дослідження 
проводяться на базі біологічних стаціонарів, розташованих в 
природних біотопах. Кваліфікаційні роботи здобувачі виконують 
як на базі університету, так і на базі спеціалізованих лабораторій в 
установах-партнерах (на умовах договору). Технічна перевірка 
письмових робіт проводиться Інститутом інформатизації освіти 
Університету за допомогою сертифікованої програмно-технічної 
системи «Unicheck» для виявлення збігів/ідентичності/схожості у 
текстах письмових робіт.  
Здобувачі освіти забезпечені гуртожитком. Функціонують 
спортивний зал, спортивні майданчики, різноманітні спортивні 
секції і культурні центри. Їдальня.  

Інформаційне 
та навчально-

методичне 

- офіційний сайт ХНПУ імені Г.С. Сковороди: 
http://pu.ac.kharkov.ua/  
- природничого факультету: http://hnpu.edu.ua/fac-prirodn  

http://hnpu.edu.ua/fac-prirodn
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забезпечення - точки бездротового доступу Інтернет;  
- наукова бібліотека, читальні зали;  
- навчально-інформаційний портал на базі платформи Moodle 

(http://lms.hnpu.edu.ua);  
- електронний архів-репозитарій ХНПУ імені Г.С. Сковороди: 

http://nauka.hnpu.edu.ua/;  
- сайт наукових праць (http://nauka.hnpu.edu.ua);  
- електронна бібліотека (http://lib.hnpu.edu.ua);  
- Міжнародна наукова база даних Web of Science (наказ №1286 

від 19.09.2017 р. Про надання доступу ЗВО і науковим установам 
до електронних наукових баз даних) 
http://csi.webofknowledge.com/CSI/;  
- навчально-методичні комплекси дисциплін;  
- силабуси;  
- програми практик. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 

кредитна 
мобільність 

Підготовка магістрів за кредитно-трансферною системою.  
Обсяг одного кредиту 30 годин 

Міжнародна 
кредитна 

мобільність 

Взаємозамінність залікових кредитів, участь у програмі 
подвійного дипломування та закордонного стажування. Здобувачі 
мають можливість вивчати онлайн-курси на платформі 
Prometheus, Intela, IBM, Coursera; долучатися до програм 
Erasmus+, Fulbright Researchand Development Program. 

Навчання 
іноземних 
здобувачів 

вищої освіти 

У межах ліцензійного обсягу спеціальності та за умови 
попередньої мовленнєвої підготовки 

 

http://lms.hnpu.edu.ua/
http://nauka.hnpu.edu.ua/
http://nauka.hnpu.edu.ua/
http://lib.hnpu.edu.ua/
http://csi.webofknowledge.com/CSI/
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Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 
2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 
атестація) 

Кіль-
кість 

кредитів 

Форма 
підсумково-

го 
контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 
Цикл загальної підготовки  

ОК 1. Інноваційна педагогіка 6 Іспит 
ОК 2. Психологія (за професійним спрямуванням)  3 Залік 
ОК 3. Філософія освіти 3 Залік 
ОК 4. Іноземна мова 3 Іспит 

Цикл професійної підготовки  
ОК 5. Методика викладання біології у старшій та 

профільній школі 5,5 Іспит 

ОК 6. Технології дистанційного навчання при викладанні 
біології 3 Залік 

ОК 7. Сучасні проблеми біології 4,5 Іспит 
ОК 8. Сучасні еволюційні концепції 3 Іспит 
ОК 9. Біологія індивідуального розвитку 3 Іспит 

ОК 10. Методи аналізу та подання результатів наукових 
досліджень 3 Залік 

ОК 11. Механізми резистентності організму та основи 
здорового способу життя 5 Іспит 

ОК 12. Здоров’язбережувальні та новітні педагогічні 
технології загальноосвітньої та профільної школи 3 Іспит 

ОК 13. Біосферологія та біоіндикація довкілля 4 Іспит 
Практична підготовка 

ОК 14. Педагогічна практика у закладах профільної та 
спеціалізованої середньої освіти  7,5 Залік 

ОК 15. Науково-дослідна практика  6 Залік 
Атестація  

ОК 16. 

Атестація на здобуття освітнього ступеня 4,5 

Захист 
кваліфіка-

ційної  
роботи 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 67,0  
Цикл загальної підготовки 

Дисципліна за вибором здобувача 
Цикл професійної підготовки 

Дисципліни за вибором здобувача 
Загальний обсяг вибіркових компонент: 

Перелік вибіркових дисциплін розміщений на сайті 
університету 

https://drive.google.com/file/d/1UaxJjv8x96sd4OF15PRqDb 
1hpELJ83eo/view  

 
3 
 

20 
23 

 
Залік 

 
залік 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 



12 

2.2. Структурно-логічна схема вивчення освітніх компонент  
 

Семестр Компоненти освітньої програми Кількість 
кредитів 

1 

Інноваційна педагогіка 6 
Психологія (за професійним спрямуванням) 3 
Методика викладання біології у старшій та профільній школі 5,5 
Методи аналізу та подання результатів наукових досліджень 3 
Дисципліни вільного вибору студента  6 
Всього за 1 семестр 23,5 

2 

Філософія освіти 3 
Іноземна мова 3 
Сучасні еволюційні концепції 3 
Біологія індивідуального розвитку 3 
Механізми резистентності організму та основи здорового 
способу життя 5 

Біосферологія та біоіндикація довкілля 4 
Дисципліни вільного вибору студента  10 
Педагогічна практика у закладах профільної та 
спеціалізованої  середньої освіти 7,5 

Всього за 2 семестр 38,5 

3 

Технології дистанційного навчання при викладанні біології 3 
Сучасні проблеми біології 4,5 
Здоров’язбережувальні та новітні педагогічні технології 
загальноосвітньої та профільної школи 3 

Дисципліни вільного вибору студента 7 
Науково-дослідна практика 6 
Всього за 3 семестр 23,5 
Атестація на здобуття освітнього ступеня 4,5 

 Всього за освітньою програмою 90 



2.2. Структурно-логічна схема вивчення освітніх компоненті 

I семестр 

II семестр 

III 
семестр 

Інноваційна 
педагогіка 

Педагогічна 
практика в 

закладах 
профільної 

та 
спеціалізо-

ванної 
середньої 

освіти  

Філософія 
освіти 

Психологія (за професійним 
спрямуванням 

Методика викладання біології у 
старшій та профільній школі 

Сучасні еволюційні 
концепції 

Біологія індивідуального 
розвитку 

Дисципліни вільного 
вибору студента 

Механізми резистентності організму 
та основи здорового способу життя 

Дисципліни вільного 
вибору студента 

Дисципліни вільного 
вибору студента 

Технології дистанційного 
навчання при викладанні біології 

Сучасні проблеми 
біології 

Біосферологія та 
біоіндикація довкілля 

Здоров’язбережувальні та новітні педагогічні 
технології загальноосвітньої та профільної школи 

Іноземна 
мова 

Науково-дослідна 
практика 

Атестація – 
захист 

магістерської 
роботи Дисципліни циклу загальної підготовки Дисципліни циклу професійної  підготовки 

Дисципліни вільного вибору студента Практична підготовка 

Методика викладання біології у 
старшій та профільній школі 

Методи аналізу та подання 
результатів наукового дослідження 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація випускників освітньої програми «Біологія в закладах освіти» 
спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоровʼя людини) проводиться у формі 
публічного захисту кваліфікаційної роботи відповідно до «Положення про організацію 
та проведення атестації на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр» 
(http://smc.hnpu.edu.ua/files/Polozhennya/15_Polozhennya_pro_organizatsiyu_atestatsii.pdf
). Захист наукової роботи передбачає оцінювання результатів навчання, визначених 
освітньою програмою. 

Вимоги до кваліфікаційної роботи: передбачає розв’язання теоретичної або 
практичної задачі із застосуванням фундаментальних положень та методів системного 
аналізу, характеризуються комплексністю та невизначеністю умов; містить аналіз 
сучасного стану вирішуваної задачі, робочу гіпотезу; передбачає описання 
застосованих методів та отриманих результатів; містить аналіз і теоретичне 
обґрунтування результатів дослідження; написана у науковому стилі, українською 
(чи/або англійською мовою); перевірена на плагіат.  

Положення про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів першого 
(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди http://smc.hnpu.edu.ua/files/Polozhennya/Kvalifikaciuna_robota.pdf. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно.  
Завершується атестація врученням документу встановленого зразка про 

присудження ступеня магістра із присвоєнням відповідної кваліфікації. 
У разі відмови атестаційною комісією у присудженні здобувачеві кваліфікації, 

передбаченої даною освітньою програмою, він отримує Академічну довідку 
встановленого зразка. 
 

 

http://smc.hnpu.edu.ua/files/Polozhennya/15_Polozhennya_pro_organizatsiyu_atestatsii.pdf
http://smc.hnpu.edu.ua/files/Polozhennya/15_Polozhennya_pro_organizatsiyu_atestatsii.pdf
http://smc.hnpu.edu.ua/files/Polozhennya/Kvalifikaciuna_robota.pdf
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 
освітньої програми 
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ІК 1 + + + + + + + + + + + + + + + + 
ЗК 1 + + + + + + + + + + + + + + +  
ЗК 2  + +  + + + + +  + + +  +  
ЗК 3     + +    +    + +  
ЗК 4 +  +  +     +  +  + +  
ЗК 5 + + +  +     +  +  + +  
ЗК 6  +  + +     +     +  
ЗК 7     + +    +  +  + +  
ФК 1     + + + + +  + + +   + 
ФК 2 +    +     +  +   + + 
ФК 3     + +      +  +   
ФК 4    + + +      +  +   
ФК 5 +    + +      +  +   
ФК 6 + +   +         +  + 
ФК7    + + +    +     + + 
ФК8      +    +     +  
ФК 9 + + +         +  +   
ФК10 + + + + +       +  +   

 
ІК – інтегральна компетентність; ЗК – загальні компетентності; ФК – фахові 

(спеціальні) компетентності; ОК – обов’язковий освітній компонент. 
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3. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 
відповідними компонентами освітньої програми 

4.  
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ПРН1 + +   + + + + + + + + + + + + 
ПРН2     + +    +  +  + +  
ПРН3 +    +  +   +     +  
ПРН4 + +   + +      +  +   
ПРН5 + +  + +       +  +   
ПРН6    + + +  + + +     + + 
ПРН7    + +     +  +   + + 
ПРН8    + + +    +     +  
ПРН9 +    + +  + + +   +    
ПРН10     +  + + + + + +    + 
ПРН11     +  + + +  + +  +   
ПРН12 +    +       +  +   
ПРН13 +    +         +   
ПРН14 +    +       +  +   
ПРН15 +    +       +     
ПРН16 + + +  +       +  +   
ПРН17 + +   +         +  + 
ПРН18    + +     +     + + 
ПРН19     +     +    + + + 

 
ОК – освітній компонент; ПРН – програмні результати навчання 
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