НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЕКОЛОГІЇ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

Шановні випускники загальноосвітніх шкіл!
На нашій кафедрі працюють досвідчені фахівці в галузі біологічної
науки. КАФЕДРУ БІОЛОГІЇ очолює заслужений діяч науки і техніки
України, доктор медичних наук, професор О.І. Плиска.

Кафедра біології має лабораторії, підтримує творчі зв'язки з науководослідними установами міста Києва, що дає змогу студентам долучитися до
сучасних наукових досліджень.

На кафедрі діють три лабораторії, з яких дві - навчальні:
▪ «Мікробіології, біотехнології, грунтознавства»
▪ «Анатомії і фізіології людини та тварин»
та третя - навчально-наукова: «Фізіології, біохімії та екології рослин».
Оснащення та оновлення обладнання лабораторій кафедри біології триває.
На факультеті створюється біологічний музей, навчально-польові практики
студентів-біологів відбуваються у мальовничому Закарпатті на базі НПУ імені
М.П.Драгоманова «Синевир» (Закарпатська обл., Міжгірський район,
с. Колочава), навчально-оздоровчій базі «Сула» в м. Лубни екологічно чистої
Полтавщини.

Навчальні практики студентів факультету

Наукове сьогодення кафедри пов’язано із співпрацею з такими
провідними установами НАН України, як Національний ботанічний сад імені
М.М. Гришка, Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного, Інститут мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного, Інститут фізіології рослин і генетики,
Інститут біохімії імені О.В. Палладіна тощо. У рамках наукової тематики
кафедри виконувались держбюджетні та госпрозрахункові наукові проекти
МОН України та Київської міської державної адміністрації.

Міжнародна науково-методична
конференція «Нові концепції
викладання у світлі інноваційних
досягнень європейської дидактичної
школи (за підтримки Міністерства
закордонних справ ФРН)

Пленарне засідання
Всеукраїнського студентського
форуму молодих науковців

Кафедра біології факультету природничо-географічної освіти та екології
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова запрошує Вас
на навчання:
- на основі повної загальної середньої освіти та на основі
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
(зарахування на другій курс) за спеціальностями:
014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)
Освітня програма – практична психологія
Кваліфікація – вчитель біології та здоров’я людини, хімії
014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)
Освітня програма – іноземна мова
Кваліфікація – вчитель біології та здоров’я людини, іноземної мови
- на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за
спеціальностями:
014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)
Освітня програма –практична психологія
Кваліфікація– викладач біології. Практичний психолог у закладах освіти
014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)
Освітня програма – іноземна мова
Кваліфікація– викладач біології. Вчитель здоров’я людини. Вчитель
іноземної мови
Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком, розташованим поблизу
станції метро «Дарниця», що дозволить витрачати на дорогу до Центрального
корпусу НПУ імені М.П. Драгоманова, де відбувається навчальний процес з
біологічних спеціальностей, не більше 40 хвилин.
До уваги спортсменів та любителів спорту: НПУ імені М.П.Драгоманова
має спортивний комплекс з басейном, тренажерним залом, залом єдиноборств
тощо, де висококваліфіковані тренери з радістю приймуть вас у секції за
інтересами і поведуть до майбутніх спортивних перемог.
Навчання у центрі столиці України місті Києві дозволяє нашим студентам
постійно підвищувати свій культурний рівень, відвідуючи музеї, виставки та
концерти.
Поруч з навчальним корпусом (біля метро «Університет»), де відбуваються
заняття студентів-біологів, розташований Ботанічний сад імені академіка
О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка, в якому можна відпочити на свіжому
повітрі та насолодитися спостереженням за високодекоративними рослинами.

Чекаємо Вас за адресою:
м. Київ, вул. Пирогова, 9, аудиторія 203, контактні телефони кафедри
біології: (044) 239 30 47, (044) 239 30 72
Радимо завітати на сайт нашого факультету, адже ми розміщуємо там
найважливішу інформацію саме для вас. Тут ви можете знайти вкладку «Кафедра
біології» і познайомитися з усіма викладачами та з результатами їхньої
діяльності: https://fpgoe.npu.edu.ua/
Приймальна комісія працює за адресою: 01601 м. Київ,вул. Пирогова 9,
каб. 133. Понеділок-п'ятниця з 9:00 до 17:00, з 13:00 до 14:00 обідня перерва.
Інормаційний ресурс Приймальної комісії НПУ імені М.П. Драгоманова до
Ваших послуг: https://vstup.npu.edu.ua/
Усе про наш навчальний заклад можна дізнатися на сайті НПУ імені
М.П. Драгоманова www.npu.edu.ua та за телефонами приймальної комісії (044)
239-30-17, (044) 235-82-36.
Також залишаю Вам мій контактний номер телефону, оскільки
працюю в Приймальній комісії та приймаю документи на вступ до нашого
факультету: (098)969-9-969. Єжель Ірина Миколаївна, кандидат біологічних
наук, старший викладач кафедри біології.
Київ – це не тільки столиця України, це місто можливостей для молоді, для
тих хто бажає досягти висот в обраній спеціальності.
Ми гостинно приймемо Вас в університетську родину, надамо якісні
глибокі знання з біологічних дисциплін та іноземної мови, що підвищить Вашу
конкурентоздатніть на ринку праці, допоможемо у наукових починаннях!

Запрошуємо Вас на навчання ☺

