
ВИТЯГ 

з протоколу методичного семінару 

 № 6 засідання кафедри екології та географії 

від 20 травня 2019 р. 

 

Всього – 15 осіб 

Присутні – 15 осіб 

 

СЛУХАЛИ: 

Про оновлення освітньо-професійної програми 101 Екологія першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти у ДДПУ імені Івана Франка через 

врахування тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та 

регіонального контексту. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Цайтлер М.Й., доцент каф. екології та географії, канд. біолог. наук, 

гарант ОП 101 Екологія: про необхідність адаптації компетентностей і 

програмних результатів навчання ОП до Стандарту вищої освіти України: 

перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 10 – Природничі науки, 

спеціальність 101 – Екологія (наказ МОН України від 04.10.2018 р. № 1076); 

2. Цайтлер М.Й., доцент каф. екології та географії, канд. біолог. наук, 

гарант ОП 101 Екологія: про включення в ОП освітніх компонентів, які 

передбачають підготовку кваліфікаційної роботи та підсумкову атестацію у 

формі її захисту відповідно до вимог вказаного Стандарту вищої освіти; 

3. Кучманич Н.Г., зав. каф. екології та географії, канд. геогр. наук: про 

необхідність приведення структури ОП до вимог Положення про освітні 

програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана 

Франка, затверджених вченою радою ДДПУ від 21.03.2019 (Протокол №4); 

4. Прідун В.П., нач. відділу оборонної роботи, цивільного захисту та 

охорони довкілля Бориславської міської ради: про потребу включення в ОП 

Екологія першого (бакалаврського) рівня дисципліни «Оцінка впливу на 

довкілля» та виведення дисципліни «Екологічна експертиза» у зв’язку з 

прийняттям ЗУ України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 

№2059-VIII та припиненням дії ЗУ України «Про екологічну експертизу»; 

5. Кондзьолка В.М., директор Інституту розвитку міста Дрогобицької 

міської ради: про включення в ОП як обов’язкового освітнього компонента 

«Інформаційно-комунікаційні технології»; 

6. Дукас О.Я., голова громадської організації “Український молодіжний 

прорив”: про доповнення ОП освітніми компонентами, спрямованими на 

засвоєння теоретичних і прикладних засад проблем збереження біорізномаїття 

та сталого розвитку Карпатського регіону відповідно вимог національного 

законодавства та міжнародних зобов’язань України у сфері екології та 

охорони довкілля («Ландшафтне та біологічне різномаїття», «Озеленення 

населених пунктів», «Природокористування і сталий розвиток»); 



7. Кучманич Н.Г., зав. каф. екології та географії, канд. геогр. наук: про 

уникнення дублювання дисциплін, що пропонуються на вибір, та доповнення 

вибіркових освітніх компонентів: «Біотехнологія», «Прикладна 

мікробіологія», «Фізико-хімічні методи досліджень», «Аналітична хімія», 

«Системний підхід у екології»; 

8. Цайтлер М.Й., доцент каф. екології та географії, канд. біолог. наук, 

гарант ОП 101 Екологія: збільшення кількості кредитів ЄКТС на виробничу 

практику (з 3 до 9 кредитів ЄКТС). Оновлена ОП разом з обґрунтуванням 

внесених до неї змін була затверджена в установленому порядку. 

 

УХВАЛИЛИ: 
З метою удосконалення освітньо-професійної програми 101 Екологія 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у ДДПУ імені Івана Франка 

врахувати усі вищезазначені пункти та внести відповідні зміни до освітньої 

програми. 

 

 

 

 

 

 

 
Зав. кафедри екології та географії,                                                               Н.Г. Кучманич  

канд. геог. наук                                                            

Секретар                                                                                                               О.А. Грицан 


