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Присутні: Монастирська С.С., Волошанська С.Я., Коссак Г.М., 
Стахів В.І., Шпек М.П., Клепач Г.М., Ковальчук Г.Я., Павлишак Я.Я., 
Лесик Я.В., Стецик Р.Д., Дрозд І.Ф., Кречківська Г.В., Івасівка А.С., 
Старчевський М.К., Кропивницька Л.М., Брюховецька І.В., Прийма А.М., 
Гойванович Н.К., Коссак Г.М.) 

Запрошені: завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості 
продукції Інституту біології тварин НААН Ірина Ковальчук; завідувач 
Передкарпатським відділом наукових досліджень інституту сільського 
господарства Карпатського регіону НААН Леся Байстрюк-Глодан; директор 
Дрогобицького ліцею № 4 імені Лесі Українки Мала С.В., консультант 
центру професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької 
районної ради Лілія Тедаш; вчитель біології ліцею №4 ім. Лесі Українки м. 
Дрогобич Олександра Бекетова; вчитель біології НВК «СЗШ 2-гімназія» м. 
Трускавець Михайло Пуців; доцент кафедри аналітичної хімії ЛНУ імені 
І.Франка Ольга Жак, вчитель-методист біології вищої категорії ліцею №4 
імені Лесі Українки Дрогобицької міської ради Чернігевич Л.В., завідувач 
кафедри анатомії, фізіології та валеології ДДПУ ім. І. Франка Філь В.М., ст. 
викладач кафедри анатомії, фізіології та валеології ДДПУ ім. І. Франка  
Лупак О,М., доцент кафедри анатомії, фізіології та валеології ДДПУ ім. І. 
Франка канд.пед.наук Волошин О.Р., доцент кафедри анатомії, фізіології та 
валеології ДДПУ ім. І. Франка Копко І.Є. 

 
1. СЛУХАЛИ:  
Обговорення освітніх програм «Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини, хімія)», «Біологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 
«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)», «Середня освіта 
(Біологія та здоров’я людини)», «Середня освіта (Хімія, інформатика)», 
«Середня освіта (Хімія)», «Лабораторна діагностика біологічних систем» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Гаранти ознайомили учасників зі змістом освітніх програм, відзначили 

зміни, що відбулися в їх структурі у 2020/2021 роках, відповідно до 
зауважень та пропозицій внесених під час акредитаційної експертизи та у 
зв’язку із затвердженням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 091 
Біологія. 

ОБГОВОРЕННЯ: 
Учасники семінару висловили свої пропозиції щодо удосконалення 

освітніх програм. І. Ковальчук та О. Жак запропонували розширити перелік 



вибіркових дисциплін у блоках, урізноманітнивши та збільшивши їх 
кількість до трьох-чотирьох, що сприятиме формуванню індивідуальної 
траєкторії здобувачів. Член галузевої експертної ради НАЗЯВО І. Ковальчук 
запропонувала ширше залучати до проведення навчальних занять іноземних 
лекторів. 

Випускники, вчителі біології та основ здоров’я О. Бекетова, М. Пуців 
висловилися щодо підвищення практичної орієнтації програм шляхом зміни 
співвідношення між лекційними та практичними заняттями, особливо з 
дисциплін методичного характеру. М. Пуців відзначив, що необхідно 
поглибити вміння майбутніх вчителів біології та хімії працювати з освітніми 
інноваційними технологіями, оскільки це передбачено Концепцією Нової 
української школи. Випускники пропонували звернути увагу на підготовку 
здобувачів як асистента вчителя у роботі з учнями з особливими потребами. 

На пропозицію директора Дрогобицького ліцею № 4 імені Лесі Українки 
Малої С.В. розширено діапазон особливостей програми за рахунок 
включення вивчення місцевого матеріалу, а саме: запропоновано поглиблене 
вивчення біорізноманіття з акцентуванням на регіональних особливостях 
Прикарпатського регіону та природних об’єктів передгірських систем для 
впровадження засад сталого розвитку. 

На пропозицію стейкхолдера-вчителя Чернігевич Л. було замінено 
компонент освітньої програми «Сучасні педагогічні технології» на 
«Теоретичні аспекти навчання хімії у закладах загальної середньої освіти ІІІ 
ступеня». 

У роботі семінару взяли участь викладачі кафедр біолого-природничого 
факультету, які здійснюють освітній процес за відповідними освітніми 
програмами. 

Учасники конференції відзначили актуальність освітніх програм, їх 
відповідність вимогам часу щодо підготовки конкурентоздатних фахівців на 
ринку праці. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Розглянути можливість врахованих висловлених стейкхолдерами 

пропозицій при оновленні освітніх програм 2021 року набору першого 
(бакалаврського) і другого(магістерського)  рівнів вищої освіти. 

 
 

 


