
Профіль освітньої програми «Біологія. Фізична реабілітація» зі спеціальності 

091 Біологія  

 

Загальна характеристика  

 

Повна назва вищого на-

вчального закладу та 

структурного підроз-

ділу 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького, хіміко-біологічний факуль-

тет, кафедра органічної і біологічної хімії 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань 09 Біологія 

Спеціальність 091 Біологія 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Обмеження відсутні 

Освітня кваліфікація Бакалавр з біології 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Бакалавр 

Спеціальність – Біологія 

Освітня програма – Біологія. Фізична реабілітація 

Мета освітньої про-

грами 

Формування здатностей дослідження і оцінки стану біо-

логічних систем різного рівня організації, представлення, 

інтерпретації та використання результатів біологічних до-

сліджень; отримання студентами знань та вмінь у галузі 

біології із широким доступом до працевлаштування, інте-

ресу до подальшого навчання та зацікавленості до більш 

поглибленого вивчення окремих областей біології. 

Опис предметної обла-

сті 

Об’єкт вивчення: структура, функції і  процеси життєді-

яльності біологічних систем різного рівня організації, за-

кономірності 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. 
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері біології або у процесі навчання, що характеризу-

ються 

комплексністю та невизначеністю умов і передбачають 

застосування законів, теорій та методів природничих 

наук. 



Теоретичний зміст предметної області: будова, функ-

ції та процеси життєдіяльності, систематика, методи дос-

лідження неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот. 

Структурні та функціональні характеристики біологічних 

систем на різних рівнях організації. Механізми збере-

ження, реалізації та передачі генетичної інформації в ор-

ганізмів. Форми взаємовідносин між мікро- та макроорга-

нізмами. Еволюційні ідеї органічного світу. Будова та фу-

нкції імунної системи, механізми імунних реакцій, їх ре-

гуляція і контроль. Поняття, концепції, принципи, закони 

сучасної біологічної науки та їх використання для оцінки 

стану біологічних систем різного рівня організації, пред-

ставлення та використання результатів біологічних дослі-

джень. 
Методи,  методики  та  технології:  методи  лаборатор-
них  та польових біологічних досліджень, статистичної об-
робки експериментальних даних  та інтерпретації  ре-
зультатів біологічних досліджень, інформаційні та комуні-
каційні технології. 

Інструменти та обладнання: живі об’єкти, біологічні 

моделі, сучасні прилади та устаткування для лаборатор-

них і польових біологічних досліджень, спеціалізоване 

програмне забезпечення та комп’ютерні засоби 

Особливості програми Виконання програми дозволяє студентові: сформувати про-

фесійні компетентності і орієнтуватися на тенденції розви-

тку сучасної підготовки спеціаліста біологічної галузі; опа-

нувати – теоретичними основами анатомії людини, фізіоло-

гії людини та тварин, ботаніки, зоології, екології. Здобути 

уміння і навички організації біологічних експериментів. 

Академічні права ви-

пускників 

Мають право продовжити навчання на другому рівні вищої 
освіти «магістр» та набувати додаткові кваліфікації в сис-
темі післядипломної освіти. 

Працевлаштування ви-

пускників 

Виконання програми дозволяє студентові: сформувати про-

фесійні компетентності і орієнтуватися на тенденції розви-

тку сучасної підготовки спеціаліста біологічної галузі; опа-

нувати – теоретичними основами анатомії людини, фізіоло-

гії людини та тварин, ботаніки, зоології, екології. Здобути 

уміння і навички організації біологічних експериментів. 

Подальше навчання Виконання програми дозволяє студентові: сформувати про-

фесійні компетентності і орієнтуватися на тенденції розви-



тку сучасної підготовки спеціаліста біологічної галузі; опа-

нувати – теоретичними основами анатомії людини, фізіоло-

гії людини та тварин, ботаніки, зоології, екології. Здобути 

уміння і навички організації біологічних експериментів. 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Національна агенція забезпечення якості вищої освіти. Ук-

раїна. 

Програма впроваджується у 2016 році 

Цикл/рівень FQ-EHEA ‒ перший цикл, QF-LLL ‒ 6 рівень, HPK ‒ 6 рі-

вень. 

Передумови На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються 

особи, які здобули середню освіту та склали ЗНО 

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет – адреса пос-

тійного розміщення 

опису освітньої про-

грами 

 

Викладання та нав-

чання 

Компетентнісний підхід,  студентсько-центроване нав-

чання, самонавчання, практико-орієнтоване навчання. 

Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в 

малих групах, самостійна робота на основі  підручників та 

конспектів, консультації із викладачами, підготовка бакала-

врської роботи (за рекомендацією керівника освітньої про-

грами), методи лабораторних та польових досліджень, ме-

тоди статистичної обробки експериментальних даних, ви-

користання інформаційних та комунікаційних технологій. 

методи лабораторних та польових досліджень, методи ста-

тистичної обробки експериментальних даних, викорис-

тання інформаційних та комунікаційних технологій. 

Оцінювання Накопичувальна бально-рейтингова система, що передба-

чає оцінювання студентів за усі види аудиторної та поза ау-

диторної навчальної діяльності, спрямовані на опанування 

навчального навантаження з освітньої програми: поточний 

контроль, поетапний, модульний, підсумковий контроль, 

письмові, усні екзамени, тестування, презентації, залік з ви-

робничої практики, захист звіту з практики, захист курсо-

вих робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, ком-

плексний кваліфікаційний екзамен тощо. 

 



Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття першого (бакалаврсь-

кого) ступеня вищої освіти: 

- на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС; 

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати і перезарахувати 

не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої про-

грами підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста). 

Мінімум 50 % обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення зага-

льних та фахових компетентностей за спеціальністю «Біологія» визначених ста-

ндартом вищої освіти. 

Не менше 10 % обсягу освітньої програми відведено на практику. 

 

Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна компе-

тентність 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми в галузі біології при здійсненні 

професійної діяльності або у процесі навчання, що перед-

бачає застосування законів, теорій та методів біологічної 

науки і характеризується комплексністю та невизначені-

стю умов. 

Загальні компетент-

ності 

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

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (ві-

льного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод лю-

дини і громадянина в Україні. 

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, ку-

льтурні, наукові цінності і досягнення суспільства на ос-

нові розуміння історії та закономірностей розвитку пред-

метної області, її місця у загальній системі знань про при-

роду і  суспільство  та  у розвитку суспільства,  техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здоро-

вого способу життя. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуа-

ціях. 

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інфор-

мації з різних джерел. 

ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно 

так і письмово. 

ЗК06. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знан-

нями.  

ЗК08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і син-

тезу. 



ЗК09. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо 

з метою збереження природного навколишнього середо-

вища.  

ЗК10. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні 

(фахові, пред-

метні) 

компетентності (СК) 

СК01. Здатність застосовувати знання та вміння з матема-

тики, фізики, хімії та інших суміжних наук для вирішення 

конкретних біологічних завдань. 

СК02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в 

галузі біологічних наук та на межі предметних галузей. 

СК03. Здатність досліджувати різні рівні організації жи-

вого, біологічні явища і процеси. 

СК04. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз да-

них за допомогою відповідних методів і технологічних за-

собів у польових і лабораторних умовах. 

СК05. Здатність до критичного осмислення новітніх  розро-

бок у галузі біології і професійній діяльності. 

СК06. Усвідомлення необхідності збереження біорізнома-

ніття, охорони навколишнього середовища, раціонального 

природокористування. 

СК07. Здатність до аналізу будови, функцій, процесів жит-

тєдіяльності, онто- та філогенезу живих організмів. 

СК08. Здатність до аналізу механізмів збереження, реаліза-

ції та передачі генетичної інформації в організмів. 

СК09. Здатність аналізувати результати взаємодії біологіч-

них систем різних рівнів організації, їхньої ролі у біосфері 

та можливості використання у різних галузях господарства, 

біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середо-

вища. 

СК10. Здатність демонструвати знання механізмів підтри-

мання гомеостазу біологічних систем. 

 

Нормативний зміст підготовки бакалавра, сформульований у термінах резуль-

татів навчання 

ПР01. Розуміти соціальні та економічні наслідки впровадження новітніх роз-

робок у галузі біології у професійній діяльності. 

ПР02. Застосовувати сучасні інформаційні технології, програмні засоби та ресу-

рси Інтернету для інформаційного забезпечення професійної діяльності. 

ПР03. Планувати, виконувати, аналізувати дані і презентувати результати екс-

периментальних досліджень в галузі біології. 

ПР04. Спілкуватися усно і письмово з професійних питань з використанням 

наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі, державною та іноземною 

мовами. 

ПР05. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних біологічних 

проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення 

ПР06. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, екології, математики 



у процесі навчання та забезпечення професійної діяльності.. 

ПР07. Володіти прийомами самоосвіти і самовдосконалення. Уміти проекту-

вати траєкторію професійного росту й особистого розвитку, застосовуючи набуті 

знання. 

ПР08. Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі 

біологічних наук і на межі предметних галузей. 

ПР09. Дотримуватися положень біологічної етики, правил біологічної безпеки 

і біологічного захисту у процесі навчання та професійній діяльності. 

ПР10. Знати основи систематики, методи виявлення та ідентифікації неклітин-

них форм життя, прокаріот і еукаріот й застосовувати їх для вирішення конкретних 

біологічних завдань. 

ПР11. Розуміти структурну організацію біологічних систем на молекулярному 

рівні. 

ПР12. Демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій жи-

вих організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтри-

мання гомеостазу біологічних систем. 

ПР13. Знати механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформа-

ції та їхнє значення в еволюційних процесах. 

ПР14. Аналізувати взаємодії живих організмів різних рівнів філогенетичної 

спорідненості між собою, особливості впливу різних чинників на живі організми та 

оцінювати їхню роль у біосферних процесах трансформації речовин і енергії. 

ПР15. Аналізувати форми взаємовідносин між мікро- та макроороганізмами з 

визначенням основних напрямів цих процесів. 

ПР16. Знати будову та функції імунної системи, клітинні та молекулярні меха-

нізми імунних реакцій, їх регуляцію, генетичний контроль; види імунітету та ме-

тоди оцінки імунного статусу організму. 

ПР17. Розуміти роль еволюційної ідеї органічного світу. 

ПР18. Уміти прогнозувати ефективність та наслідки реалізації природоохорон-

них заходів. 

ПР19. Застосовувати у практичній діяльності методи визначення структурних 

та функціональних характеристик біологічних систем на різних рівнях організації. 

ПР20. Аргументувати вибір методів, алгоритмів планування та проведення 

польових, лабораторних, клініко-лабораторних досліджень, у т.ч. математичних ме-

тодів та програмного забезпечення для проведення досліджень, обробки та предста-

влення результатів. 

ПР21. Аналізувати інформацію про різноманіття живих організмів. 

ПР22. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на доброчесність, професійну сумлінність та відповідаль-

ність за прийняття рішень. 

ПР23. Реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства. 

ПР24. Аналізувати фізико-хімічні властивості та функціональну роль біологі-

чних макромолекул і молекулярних комплексів живих організмів, характер взаємо-

дії їх з іонами, молекулами і радикалами, їхню будову й енергетику процесі 

 

 



Ресурсне забезпечення реалізації програм 

Кадрове забезпечення Відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів Укра-

їни 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 – техні-

чне забезпечення 

Програма забезпечена необхідним обладнанням, устатку-

ванням, реактивами, аудиторним фондом згідно постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187.  

Інформаційне та на-

вчально-методичне за-

безпечення 

Комп’ютерні класи, навчально-методичні комплекси, під-

ручники та дидактичні матеріали згідно постанови Кабі-

нету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. 

 

 


