
Кафедра біології  

та методики навчання біології 

Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 



Кафедра з понад 90-річною історією 

1930 рік – початок історії біологічної освіти  

у Сумському державному педагогічному університеті 



Кафедра з понад 90-річною історією 

Кафедра загальної біології та екології  
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Кафедра біології людини та тварин 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 



1 вересня 2021 року  
шляхом об’єднання  

кафедри біології людини та 
тварин і  

кафедри загальної біології та 
екології   

створено кафедру  
біології та методики навчання 

біології  



Спеціальності кафедри 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Біологія та здоров'я людини 
Освітня програма: 
Біологія та здоров'я людини. Психологія 
Біологія та здоров'я людини. Початкова освіта 

 

091 БІОЛОГІЯ 
Освітня програма: 
Біологія.  
Спеціалізація: Прикладна біологія. 
 



091 БІОЛОГІЯ 
Прикладна біологія 

Можливості працевлаштування 

Біологічна експертиза та практична медицина  

клініко-діагностичні, біохімічні, мікробіологічні лабораторії, генетичне консультування 

Фармакологія 

біохімічні, мікробіологічні лабораторії 

Харчова промисловість 

контроль якості 

Санітарні та карантинні служби 

санітарно-епідеміологічні та фітосанітарні служби 

Біотехнологічні виробництва 

біотехнологічне виробництво ліків, біологічно активних речовин, культивування грибів  

Сільське господарство 

Карантин та захист рослин, селекційна робота, діагностика хвороб, агрономія 

Екологія, природоохоронна діяльність 

Лісові господарства, ботанічні сади, біостанції, національні парки, заповідники 

Науково-дослідна робота в науково-дослідних установах 

в галузях біології, медицини, фармакології, екології, сільського гос-ва, харчової промисловості 

Державні органи управління освітою та заклади освіти   

Керівник, викладач закладів вищої освіти, коледжів, ліцеїв, член експертної групи тощо  



Можливості працевлаштування 
014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  

Біологія та здоров'я людини 
Біологія та здоров'я людини. Психологія 

Біологія та здоров'я людини. Початкова освіта 

Спеціаліст у галузі освіти 

Державні органи управління освітою та заклади загальної середньої,  

професійно-технічної та вищої освіти 

Вчитель початкових класів 

Заклади загальної середньої освіти 

Вчитель біології та здоров'я людини  

Заклади загальної середньої та професійно-технічної освіти  

Практичний психолог  

Заклади освіти різних типів та форм власності, інші державні та приватні організації 

Педагог-організатор 

Організатор позакласної і позашкільної виховної роботи з дітьми 

Науковий співробітник у галузі освіти 

Викладач закладів вищої освіти   

Заклади професійно-технічної та вищої освіти 

Керівник навчального закладу 

Заклади освіти різних типів та форм власності  

Інспектор-методист навчальних закладів 



014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Біологія та здоров'я людини 
Освітня програма: 
Біологія та здоров'я людини. Психологія 
Біологія та здоров'я людини. Початкова освіта 

 

091 БІОЛОГІЯ 
Освітня програма: 
Біологія.  
Спеціалізація: Прикладна біологія. 
 

Предмети ЗНО  

для вступу на спеціальності кафедри 

1. Українська мова 
2. Біологія 
3. Історія України, 

або Математика, 
або Іноземна 
мова, або 
Географія, або 
Фізика, або Хімія 

1. Українська мова 
2. Біологія 
3. Історія України, або 

Математика, або 
Іноземна мова, або 
Географія, або Фізика, 
або Хімія 



Спеціальності кафедри забезпечені 

бюджетними місцями  



Розміри академічних стипендій для  

спеціальностей кафедри 



Матеріально-технічна база кафедри 



Гербарій кафедри 

Матеріально-технічна база кафедри 



Матеріально-технічна база кафедри 

Віварій кафедри 



Матеріально-технічна база кафедри 

Колекція ліній дрозофіл 



Матеріально-технічна база кафедри 

Зоологічний музей кафедри 



Матеріально-технічна база кафедри 

Біологічний стаціонар «Вакалівщина»  



Матеріально-технічна база кафедри 

Навчально-науковий центр  
«Ботанічний сад СумДПУ імені А. С. Макаренка»  



Освітній процес кафедри 



Перемоги та здобутки студентів кафедри 

у навчальних та наукових заходах 



Організація навчальних та наукових 

заходів для учнівської молоді  

Грудень 2021  



Організація навчальних та наукових 

заходів для учнівської молоді  

Лютий 2022  



Організація навчальних та наукових 

заходів для учнівської молоді  

Квітень  
2022  



Організація навчальних та наукових 

заходів для учнівської молоді  

Квітень  
2022  



Дружня атмосфера, підтримка та 

взаємодопомога у студентському 

середовищі 



Кафедра біології  

та методики навчання біології 

Запрошуємо на навчання! 

Додаткова інформація:  (0542) 68-59-64, +38 067-171-30-02  
 genbioeco@sspu.edu.ua      facebook.com/genbioeco    pgf.sspu.edu.ua 

  


