
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ



Кафедра ботаніки, 
екології та методики 

навчання біології 
запрошує до вступу

на спеціальності 

014.05 Середня 
освіта (Біологія 

та здоров’я 
людини)

014.15 Середня 
освіта 

(Природничі 
науки)

101 Екологія

091 Біологія



СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
ВИПУСКНИКА: 

 заклади загальної середньої освіти;
 позашкільні навчально-виховні

заклади освіти;
 школи-інтернати;
 професійно-технічні училища;
 технікуми, коледжі, ліцеї;
 науково-дослідні установи;
 лабораторії;
 науково-навчальні центри; 
 музеї та інші державні установи

освітнього профілю

Форми навчання: денна, заочна
Освітній рівень: БАКАЛАВР, МАГІСТР

СЕРТИФІКАТИ ЗНО: 
1.Українська мова та література.
2. Біологія.
3. Хімія або математика. 

УЧИТЕЛЬ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ 
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ – ФАХІВЕЦЬ, ЩО 
ФОРМУЄ РОЗУМІННЯ ГАРМОНІЙНИХ 

ВІДНОСИН ІЗ ПРИРОДОЮ ТА 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ!

014.05 СЕРЕДНЯ ОСВІТА
(БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ)



СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
ВИПУСКНИКА: 

 заклади загальної середньої освіти;
 позашкільні навчально-виховні

заклади освіти;
 школи-інтернати;
 професійно-технічні училища;
 технікуми, коледжі, ліцеї;
 науково-дослідні установи;
 лабораторії;
 науково-навчальні центри; 
 музеї та інші державні установи

освітнього профілю

Форми навчання: денна, заочна
Освітній рівень: БАКАЛАВР, МАГІСТР

СЕРТИФІКАТИ ЗНО: 
1. Українська мова та література.
2. Біологія.
3. Географія, або хімія, або фізика.

УЧИТЕЛЬ ПРИРОДНИЧИХ НАУК –
ФАХІВЕЦЬ ІЗ ФІЗИКИ, ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ 

ТА ІНТЕГРОВАНОГО ПРЕДМЕТУ 
«ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»

014.15 СЕРЕДНЯ ОСВІТА
(ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)



СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
ВИПУСКНИКА: 

 Державні екологічні і природоресурсні
установи й організації, підприємства;

 науково-дослідні установи;
 об’єкти природно-заповідного фонду;
 регіональні екологічні інспекції;
 лабораторії;
 музеї;
 рекреаційні об’єкти;
 туристичні організації;
 органи державного управління

та місцевого самоврядування

Форми навчання: денна, заочна
Освітній рівень: БАКАЛАВР, МАГІСТР

СЕРТИФІКАТИ ЗНО: 
1.Українська мова та література.
2. Біологія.
3. Математика або хімія, або географія.

ЕКОЛОГ – ПРОФЕСІЯ 
МАЙБУТНЬОГО!

101 ЕКОЛОГІЯ



СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
ВИПУСКНИКА: 

 науково-дослідні установи;
 клінічно-діагностичні, цитологічні,

санітарно-епідеміологічні,
мікробіологічні лабораторії;

 науково-дослідні криміналістичні
центри.

Форми навчання: денна, заочна
Освітній рівень: БАКАЛАВР, МАГІСТР,

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

СЕРТИФІКАТИ ЗНО: 
1.Українська мова та література.
2. Біологія.
3.Хімія або математика, або іноземна мова. 

БІОЛОГІЯ − НАУКА ПРО ЖИТТЯ!

091 БІОЛОГІЯ



Заняття з ботаніки 
(систематики рослин) Заняття з фізіології рослин

Заняття із методики 
навчання біології Заняття із мікробіології





















Екскурсія лучними та лісовими фітоценозами Полтавської області
(Керівник  - проф. Гапон С.В.)



Досліди на засіданні 
екологічного гуртка

Засідання проблемної групи
з біоетики



















З «Inter NICHE» (партнери Англія 
та Німеччина) щодо використання 
альтернативних засобів навчання

Із Регіональним екологічним 
центром для Центральної та 

Східної Європи щодо здійснення 
екологічного просвітництва в 

Полтавському регіоні



СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ
(Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, 

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, 
заклади загальної середньої освіти)



СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ
(Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, 

служба екстреної допомоги, Полтавське обласне управління водних 
ресурсів державного агентства водних ресурсів, Полтавський 
обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
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