
Перелік освітніх програм кафедри Біології 

 

 

№ 

 

 

КУРС 

ОС «Бакалавр» 

Денна форма навчання 

ОС «Бакалавр» 

Заочна форма навчання  

 

Назва освітньої програми Назва освітньої програми 

ПІБ гаранта ОП ПІБ гаранта ОП 

1. І Освітньо-професійна програма  «Біологія та здоров’я 

людини, практична психологія»  за  спеціальністю  

014.05 «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини». 

Гарант доцент кафедри біології, доцент, к.біол.н. 

Пархоменко О.В. 

 

 

Освітньо-професійна програма  «Біологія та здоров’я 

людини, практична психологія»  за  спеціальністю  014.05 

«Середня освіта. Біологія та здоров’я людини». Гарант 

доцент кафедри біології, доцент, к.біол.н. Пархоменко 

О.В. 

 

2. І Освітньо-професійна програма «Біологія та здоров’я 

людини,  хімія» за спеціальністю 014.05 «Середня 

освіта. Біологія   та здоров’я людини». Гарант завідувач  

кафедри хімії, професор, д. біол.н. Калінін І. В. 

 

Освітньо-професійна програма «Біологія та здоров’я 

людини,  хімія» за спеціальністю 014.05 «Середня освіта. 

Біологія   та здоров’я людини». Гарант завідувач  кафедри 

хімії, професор, д. біол.н. Калінін І. В. 

 

3. І Освітньо-професійна програма  «Біологія та здоров’я 

людини, іноземна мова»  за  спеціальністю  014.05 

«Середня освіта. Біологія та здоров’я людини». Гарант 

доцент кафедри біології, доцент, к.біол.н. Лебединець 

Н.В. 

 

 

Освітньо-професійна програма  «Біологія та здоров’я 

людини, іноземна мова»  за  спеціальністю  014.05 

«Середня освіта. Біологія та здоров’я людини». Гарант 

доцент кафедри біології, доцент, к.біол.н. Лебединець 

Н.В. 

4. ІІ Освітньо-професійна програма  «Біологія та здоров’я 

людини, практична психологія»  за  спеціальністю  

014.05 «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини». 

Гарант доцент кафедри біології, доцент, к.біол.н. 

Пархоменко О.В. 

 

Освітньо-професійна програма  «Біологія та здоров’я 

людини, практична психологія»  за  спеціальністю  014.05 

«Середня освіта. Біологія та здоров’я людини». Гарант 

доцент кафедри біології, доцент, к.біол.н. Пархоменко 

О.В. 



 

5. ІІ Освітньо-професійна програма «Біологія та здоров’я 

людини,  хімія» за спеціальністю 014.05 «Середня 

освіта. Біологія   та здоров’я людини». Гарант завідувач  

кафедри хімії, професор, д. біол.н. Калінін І. В. 

 

Освітньо-професійна програма «Біологія та здоров’я 

людини,  хімія» за спеціальністю 014.05 «Середня освіта. 

Біологія   та здоров’я людини». Гарант завідувач  кафедри 

хімії, професор, д. біол.н. Калінін І. В. 

 

6. ІІ Освітньо-професійна програма  «Біологія та здоров’я 

людини, іноземна мова»  за  спеціальністю  014.05 

«Середня освіта. Біологія та здоров’я людини». Гарант 

доцент кафедри біології, доцент, к.біол.н. Лебединець 

Н.В. 

 

 

Освітньо-професійна програма  «Біологія та здоров’я 

людини, іноземна мова»  за  спеціальністю  014.05 

«Середня освіта. Біологія та здоров’я людини». Гарант 

доцент кафедри біології, доцент, к.біол.н. Лебединець 

Н.В. 

 

7. ІІІ Освітньо-професійна програма  «Біологія та здоров’я 

людини, практична психологія»  за  спеціальністю  

014.05 «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини». 

Гарант доцент кафедри біології, доцент, к.біол.н. 

Пархоменко О.В. 

 

 

Освітньо-професійна програма  «Біологія та здоров’я 

людини, практична психологія»  за  спеціальністю  014.05 

«Середня освіта. Біологія та здоров’я людини». Гарант 

доцент кафедри біології, доцент, к.біол.н. Пархоменко 

О.В. 

8. ІІІ Освітньо-професійна програма «Біологія та здоров’я 

людини,  хімія» за спеціальністю 014.05 «Середня 

освіта. Біологія   та здоров’я людини». Гарант завідувач  

кафедри хімії, професор, д. біол.н. Калінін І. В. 

 

Освітньо-професійна програма «Біологія та здоров’я 

людини,  хімія» за спеціальністю 014.05 «Середня освіта. 

Біологія   та здоров’я людини». Гарант завідувач  кафедри 

хімії, професор, д. біол.н. Калінін І. В. 

 

10. ІV Освітньо-професійна програма ступеня вищої освіти 

бакалавр з валеології за спеціальністю  014.05 Середня 

освіта. Біологія 

 

Освітньо-професійна програма ступеня вищої освіти 

бакалавр з валеології за спеціальністю  014.05 Середня 

освіта. Біологія 

 

 



 

 

Перелік освітніх програм кафедри Біології 

№ Курс ОС «Магістр» 

 денна форма навчання 

ОС «Магістр» 

 заочна форма навчання 

Назва освітньої програми Назва освітньої програми 

ПІБ гаранта ОП ПІБ гаранта ОП 

1 І Освітньо-професійна програма «Біологія та здоров’я 

людини,  практична психологія» за спеціальністю 

014.05 «Середня освіта. Біологія та здоров’я 

людини». Гарант професор  кафедри біології, д. 

біол.н. Бровдій В.М.  

 

Освітньо-професійна програма «Біологія та здоров’я людини,  

практична психологія» за спеціальністю 014.05 «Середня 

освіта. Біологія та здоров’я людини». Гарант професор  

кафедри біології, д. біол.н. Бровдій В.М.  

2 ІІ Освітньо-професійна програма «Біологія та здоров’я 

людини,  іноземна мова» за спеціальністю 014.05 

«Середня освіта. Біологія та здоров’я людини». 

Гарант завідувач кафедри біології, професор,  д. 

мед. н. Плиска О.І. 

 

Освітньо-професійна програма «Біологія та здоров’я людини,  

іноземна мова» за спеціальністю 014.05 «Середня освіта. 

Біологія та здоров’я людини». Гарант завідувач кафедри 

біології, професор,  д. мед. н. Плиска О.І. 

 

 

Завідувач кафедри                                                                                                                     професор Плиска О.І. 


