
ВИТЯГ 

з протоколу методичного семінару 

 № 3 засідання кафедри екології та географії 

від  25 лютого 2021 р. 

 

Всього – 9 осіб 

Присутні – 9 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. Бриндзя І.В., завідувач кафедри екології та географії, кандидат 

біологічних наук, гарант ОП Екологія: про необхідність оновлення освітньо-

професійної програми за результатами акредитаційної експертизи освітньої 

програми, що проводилася Національним агенством із забезпечення якості 

освіти, у період 25.05.2020 р. – 27.05.2020 р. 

2. Бриндзя І.В. завідувач кафедри екології та географії, кандидат 

біологічних наук, гарант ОП Екологія: про необхідність приведення структури 

ОП у відповідність до зауважень, пропозицій та рекомендацій експертної 

групи, галузевої експертної ради. 

3 Бриндзя І.В. завідувач кафедри екології та географії, кандидат 

біологічних наук, гарант ОП Екологія: щодо забезпечення освітніх 

компонентів робочими навчальними програмами та силабусами. 

4. Бриндзя І.В. завідувач кафедри екології та географії, кандидат 

біологічних наук, гарант ОП Екологія: про уникнення дублювання дисциплін, 

що пропонуються на вибір. 

5. Бриндзя І.В. завідувач кафедри екології та географії, кандидат 

біологічних наук, гарант ОП Екологія: про включення у перелік освітніх 

компонентів освітньої програми, дисципліну «Психологія» для здобуття 

студентами softsills. 

6. Скробач Т.Б. доцент кафедри екології та географії, кандидат 

сільськогосподарських наук,: про розширення та урізноманітнення блоків 

вибіркових дисциплін; включення в ОП “Екологія” освітнього компонента 

“Географічне краєзнавство” для поглиблення знань щодо регіонального 

ресурсного потенціалу та раціонального його використання.  

7. Сеньків В.М. доцент кафедри екології та географії, кандидат 

технічних наук: щодо доцільності введення до переліку обовʾязкових 

компонентів освітньої програми дисципліни «Моделювання і прогнозування 

стану довкілля» та «Гідрологія». 



8. Стецула Н.О. доцент кафедри екології та географії, кандидат 

біологічних наук: щодо доцільності введення до переліку обовʾязкових 

компонентів освітньої програми дисципліни «Біоекологія». 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
Завідувач кафедри екології та географії,                                                     І.В. Бриндзя  

кандидат біологічних наук                                                            

 

Секретар                                                                                                            Л.З. Слободян 


