
Профіль освітньої програми Біологія. Фізична реабілітація зі 

спеціальності 091 «Біологія»  

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти - Магістр  

Спеціальність 091 Біологія 

Освітня програма Біологія. Фізична реабілітація 

Офіційна назва професійної 

програми 

Біологія. Фізична реабілітація 

Тип диплома та обсяг 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 

90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,4 роки  

Наявність акредитації Ліцензовано ліцензійною комісією Міністерства 

освіти і науки України у 2016 р. (НД-ІІ № 0881077) 

Цикл/рівень QF – level 6 / EQF – First cycle / HPK – рівень 6. 

Передумова Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста 

Мова(и) викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

2016-2026 р.р. 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://www.mdpu.org.ua/ 

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері біології або у процесі навчання, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування законів, теорій та 

методів природничих наук.  

3 – Характеристика  освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація (за наявності)) 

Об’єкт вивчення: структура, функції і процеси 

життєдіяльності біологічних систем різного рівня 

організації, закономірності протікання онто- та 

філогенезу і сукцесійної динаміки; біорізноманіття та 

еволюція живих систем, їх взаємодії з навколишнім 

середовищем, реакції за різних умов існування; 

значення живих істот у біосфері, народному 

господарстві, охороні здоров’я. 

Орієнтація освітньої  

програми 

Теоретичний зміст предметної області: будова, 

функції та процеси життєдіяльності, систематика, 

методи дослідження неклітинних форм життя, 

прокаріот і еукаріот. 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: методи 

лабораторних та польових біологічних досліджень, 

моніторингу, біоінформатики, математичної та 

статистичної обробки експериментальних даних та 

інтерпретації результатів біологічних досліджень, 

інформаційні та комунікаційні технології, методи 

емпіричного дослідження та моделювання процесів і 

явищ життєдіяльності біологічних систем різного 

рівня організації. 

Інструменти та обладнання: живі об’єкти, 

біологічні моделі, сучасні прилади та устаткування 

для лабораторних і польових біологічних досліджень, 

бази даних, спеціалізоване програмне забезпечення та 

комп’ютерні засоби. 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Другий освітній ступінь магістра в галузі біологія з 

акцентом на фізичну реабілітацію, валеологічні 

аспекти збереження та зміцнення здоров’я.  

Особливості   програми Особливості   програми є: практико-орієнтовний 

підхід; використання інноваційних підходів до 

викладання; орієнтованість на особистісне зростання; 

особистісно-орієнтований підхід до здобувачів, 

дотримання високих стандартів академічної 

доброчесності; можливість наукового зростання та 

проведення прикладних досліджень на базі 

лабораторії фізіологічних досліджень, центру 

здоров’я МДПУ імені Богдана Хмельницького,   

виробничої практики за фахом, в межах наукових 

програм і проектів. 

4 - Придатність  випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність  випускників до 

працевлаштування  

Магістр за освітньо-професійною програмою 

«Біологія. Фізична реабілітація» за спеціальністю 091 

Біологія може переважно працювати в таких галузях, 

як охорона здоров’я, фізична культура; освіта; наука і 

наукове обслуговування. 

Магістр здатний викладати біологію в середній школі 

і біологічні дисципліни у вищих навчальних 

закладах, працювати на посаді молодшого наукового 

співробітника лабораторії науково-дослідного 

закладу, в наукових і методичних установах на 

посадах, передбачених для заміщення спеціалістами з 

повною вищою освітою типовими номенклатурами 

посад, практичним психологом у закладах освіти. 

Випускники можуть працювати (згідно 

Національного класифікатору України: 

«Класифікатор професій» ДК 003: 2010ДК 003:2010 

[Режим доступу: http://www.dk003.com]) на посадах: 



біолог 20275; 

педагог-валеолог - 2359.2. 

Подальше навчання Доступ до подальшого навчання: зарахування на 

конкурсних засадах на навчання в аспірантурі за на 

програми спеціальностей біологічного спрямування. 

Академічні 

права 

випускників 

Мають можливість продовжувати навчання за іншою 

програмою (що узгоджується з отриманим дипломом 

магістра) або суміжною. Мають право продовжити 

навчання на третьому освітньо-науковому рівні 

вищої освіти та набувати часткових кваліфікацій за 

іншими спеціальностями в системі післядипломної 

освіти. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання  Студентсько-центроване навчання, самонавчання з 

використанням дистанційних освітніх технологій, 

проблемно-орієнтоване навчання, навчання через 

виробничу практику тощо. 

Підхід до викладання та навчання передбачає 

підтримку, консультування та тісну співпрацю 

здобувачів вищої освіти з викладачами, провідними 

науковцями галузі, стейкхолдерами та 

роботодавцями; сприяння участі добувачів у 

студентських наукових олімпіадах, конкурсах, 

науково-практичних конференціях. Реалізуються 

через кредитнотрансферну систему організації 

навчання, навчання на основі досліджень, посилення 

практичної орієнтованості та творчої спрямованості, 

самонавчання.  

Викладання проводиться у формі: лекційних та 

практичних занять, семінарів, самостійної роботи на 

основі підручників, конспектів лекцій, консультацій 

із викладачами, виробничої практики, підготовки 

курсових і кваліфікаційних робіт. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

здійснюється за бально-рейтинговою системою. 

Види контролю: поточний, періодичний, 

підсумковий. 

Підсумковий контроль – екзамен та залік з 

урахуванням накопичених балів поточного контролю. 

Форми контролю: усне та письмове опитування, 

тестові завдання, модульні контрольні роботи, 

індивідуальні завдання, заліки, екзамени, захист звіту 

з практики, захист курсових робіт, державна 

атестація. 

Система підсумкового оцінювання базується на 

умовах академічної доброчесності та прозорості. 

Атестація проводиться у формі публічного захисту 

(демонстрації кваліфікаційної роботи) та 

атестаційного екзамену. 

https://www.dk003.com/?code=2359.2&list=2359.2#2359.2


Передбачає можливість апеляції.  

6 – Програмні компетентності  

Інтегральна компетентність 
(ІК) 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в 

галузі біології при здійсненні професійної діяльності 

або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

(ЗК)  

ЗК01. Здатність працювати у міжнародному 

контексті. ЗК02. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології.  

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК04. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів).  

ЗК05. Здатність розробляти та керувати проектами.  

ЗК06. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК07. Здатність демонструвати знання та розуміння 

філософської методології наукового пізнання, 

психолого-педагогічних аспектів професійно-

наукової діяльності, власний науковий світогляд, 

морально-культурні цінності, діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). 

ЗК08. Здатність спілкуватися державною та 

іноземною мовою на професійному рівні. 

ЗК09. Здатність розв’язувати задачі та практичні 

проблеми у сфері виробничої та техногенної безпеки 

під час практичної діяльності або у процесі навчання. 

ЗК10. Здатність застосовувати законодавство про 

авторське право для потреб практичної діяльності. 

Спеціальні 

(фахові, предметні 

компетентності ) 

(СК) 

СК01. Здатність користуватися новітніми 

досягненнями біології, необхідними для професійної, 

дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

СК02. Здатність формулювати задачі моделювання, 

створювати моделі об’єктів і процесів на прикладі 

різних рівнів організації живого із використанням 

математичних методів й інформаційних технологій.  

СК03. Здатність користуватися сучасними 

інформаційними технологіями та аналізувати 

інформацію в галузі біології і на межі предметних 

галузей.  

СК04. Здатність аналізувати і узагальнювати 

результати досліджень різних рівнів організації 

живого, біологічних явищ і процесів.  

СК05. Здатність планувати і виконувати 

експериментальні роботи з використанням сучасних 

методів та обладнання.  

СК06. Здатність прогнозувати напрямки розвитку 

сучасної біології на основі загального аналізу 

розвитку науки і технологій.  

СК07. Здатність діагностувати стан біологічних 



систем за результатами дослідження організмів 

різних рівнів організації. 

СК08. Здатність презентувати та обговорювати 

результати наукових і прикладних досліджень, 

готувати наукові публікації, брати участь у наукових 

конференціях та інших заходах.  

СК09. Здатність застосовувати законодавство про 

авторське право для потреб практичної діяльності. 

СК10. Здатність розуміння необхідності роботи з 

дотриманням вимог нормативних документів з 

охорони праці у професійній галузі, діяти в 

нестандартній ситуації. 

СК11. Здатність аналізувати стан біологічних систем 

за результатами дослідження організмів різних рівнів 

організації; описувати та характеризувати сутність і 

значення біологічних процесів індивідуального 

розвитку організму, регуляції функцій. 

СК12. Здатність демонструвати історичний розвиток 

біологічні системи і процеси, їхнє походження та 

сучасний стан, володіти комплексними знаннями про 

сучасні еволюцій теорії та концепції, їхні переваги та 

недоліки, розуміти перспективи розвитку біологічних 

систем. 

СК13. Здатність застосовувати методи оцінки 

характеру та ступеня впливу екологічних факторів на 

біологічні системи за специфічними реакціями 

відповіді організму людини. 

СК14. Здатність виявляти, формулювати та 

вирішувати етичні проблеми у науково-

дослідницькій, природокористувальній, 

сільськогосподарській та інших формах діяльності, у 

яких використовуються живі істоти. 

СК15. Здатність виявляти та проводити аналіз впливу 

діяльності людини на стан навколишнього 

середовища, розробляти шляхи запобігання впливу 

негативних екологічних факторів на здоров’я 

людини. 

СК16. Здатність до організації оздоровчо-

рекреаційної рухової активності різних груп 

населення. 

СК17. Здатність зміцнювати здоров’я людини 

шляхом використання рухової активності, 

раціонального харчування, нетрадиційних способів 

оздоровлення, масажу та інших чинників. 

СК18. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері фізичної 

реабілітації, спортивної медицини та надавати 

реабілітаційну допомогу людям з вадами розвитку. 

7 - Програмні результати навчання 



ПР1. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для спілкування 

з питань та презентації результатів власних професійних досліджень. 

ПР2. Володіти навичками філософського аналізу різних типів світобачення, 

використання різних філософських методів для аналізу тенденцій розвитку сучасного 

суспільства, філософського аналізу. 

ПР3. Використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет ресурси для 

пошуку необхідної інформації. 

ПР4. Здійснювати злагоджену роботу на результат у колективі з урахуванням 

суспільних, державних і виробничих інтересів. 

ПР5. Розв’язувати складні задачі в галузі біології, генерувати та оцінювати ідеї. 

ПР6. Аналізувати та оцінювати вплив досягнень біології на розвиток суспільства. 

ПР7. Аналізувати біологічні явища та процеси на молекулярному, клітинному, 

організменному, популяційно-видовому та біосферному рівнях з точки зору 

фундаментальних загальнонаукових знань, а також за використання спеціальних 

сучасних методів досліджень. 

ПР8. Описувати й аналізувати принципи структурно-функціональної організації, 

механізмів регуляції та адаптації організмів до впливу різних чинників. 

ПР9. Застосовувати під час проведення досліджень знання особливостей розвитку 

сучасної біологічної науки, основні методологічні принципи наукового дослідження, 

методологічний і методичний інструментарій проведення наукових 

досліджень за спеціалізацією. 

ПР10. Планувати наукові дослідження, обирати ефективні методи дослідження та їх 

матеріальне забезпечення. 

ПР11. Представляти результати наукової роботи письмово (у вигляді звіту, наукових 

публікацій тощо) та усно (у формі доповідей та захисту звіту) з використанням 

сучасних технологій, аргументувати свою позицію в науковій дискусії. 

ПР12. Проводити статистичну обробку, аналіз та узагальнення отриманих 

експериментальних даних із використанням програмних засобів та сучасних 

інформаційних технологій. 

ПР13. Використовувати інноваційні підходи для розв’язання складних задач біології за 

невизначених умов і вимог. 

ПР14. Дотримуватися основних правил біологічної етики, біобезпеки, біозахисту, 

оцінювати ризики застосування новітніх біологічних, біотехнологічних і медико-

біологічних методів та технологій, визначати потенційно небезпечні організми чи 

виробничі процеси, що можуть створювати загрозу виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

ПР15. Дотримуватись норм академічної доброчесності під час навчання та 

провадження наукової діяльності, знати основні правові норми щодо захисту 

інтелектуальної власності. 

ПР16. Уміти самостійно планувати і виконувати інноваційне завдання та формулювати 

висновки за його результатами. 

ПР17. Критично осмислювати теорії, принципи, методи з різних галузей біології для 

вирішення практичних задач і проблем 

ПР18. Уміння створити безпечні умови праці з використанням знань і розуміння 

положень біоетики і принципу подвійного використання результатів. 

ПР19. Уміння організувати та провести оздоровчо-рекреаційні заходи щодо рухової 

активності різних груп населення та демонструвати знання основних принципів 

збереження й зміцнення здоров’я, формування ціннісних орієнтацій щодо здорового 

способу життя.  

ПР20. Визначати функціональний стан організму людини та обґрунтовувати вибір 



 

 

засобів профілактики перенапруження систем організму осіб, які займаються 

фізичною культурою і спортом. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 р. № 1187: Рішення 

акредитаційної комісії України, протокол № 123  

від 20 грудня 2016 р.  (наказ МОН України від 

26.12.2016 № 1613). 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Програма забезпечена необхідним обладнанням, 

аудиторним фондом згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187: 

Рішення акредитаційної комісії України, 

протокол № 123  від 20 грудня 2016 р.  (наказ 

МОН України від 26.12.2016 № 1613). 

Інформаційне та навчально-

методичне  забезпечення 

Комп’ютерні класи, навчально-методичні 

комплекси, підручники та дидактичні матеріали 

згідно постанови Кабінету Міністрів України від 

30 грудня 2015 р. № 1187: Рішення 

акредитаційної комісії України, протокол № 123  

від 20 грудня 2016 р.  (наказ МОН України від 

26.12.2016 № 1613). 

9 – Академічна мобільність 

Національно-кредитна 

мобільність 

Здобувачі вищої освіти мають можливість в 

рамках національної кредитної мобільності 

проходити у ЗВО – партнерах окремі курси, 

навчатися протягом семестру  з подальшим 

визнанням отриманих результатів та 

зарахуванням кредитів. 

Принципи академічної мобільності 

визначаються законодавством України. 

Можливість навчатися за кількома 

спеціальностями або у кількох ЗВО одночасно 

визначається законодавством України. 

Міжнародна  кредитна 

мобільність 

Принципи  міжнародної  кредитної 

мобільності  визначаються законодавством 

України, інших країн та міждержавними угодами. 

Кожен здобувач вищої освіти має можливість 

пройти процедуру визнання кредитів / періодів 

навчання. 

Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

 


