Протокол
зустрічі стейкхолдерів
від 3 листопада 2021 року
Присутні: завідувачка кафедри біології та хімії – Монастирська С.С.;
завідувачка кафедри екології та географії – Бриндзя І.В.
Гаранти освітніх програм: Волошин О.Р., Бриндзя І.В., Гойванович Н.К.,
Коссак Г.М., Стецула Н.О., Брюховецька І.В.
Запрошені: Новікова Н.І. доктор педагогічних наук, професор кафедри
природничо-математичної
освіти
Львівського
обласного
інституту
післядипломної освіти; Марчук Г. директор центру професійного розвитку
педагогічних працівників Дрогобицької міської ради, Романів Г.Я., старший
вчитель, вчитель основ здоров’я Новокалинівського опорного закладу загальної
середньої освіти; Киколь О.В., старший вчитель біології та основ здоров’я
опорного закладу «Пустомитівський ЗЗСО №1 І-ІІІ ст.», Галатяк Н.Б., вчитель
першої категорії Підбузького ЗЗСО І-ІІІ ст.; Мороз Р.П., старший вчитель,
вчитель біології Семенівського ЗЗСО І-ІІІ ст.; Підкова В.М., вчитель-методист,
вчитель біології Стрийської ЗШ№10 І-ІІІ ст., керівник секції біології центру
творчості дітей та юнацтва м. Стрий; Дулиш Г.О., старший вчитель гімназії №10
імені Є. Коновальця, м. Дрогобич; Голуб О.М., вчитель біології Солонської
гімназії Меденицької ТГ; Кириленко Н., вчитель біології, керівник гуртка
«Основи біології» Баришівського центру позашкільної роботи «Мрія»; Калічак
Л.М., вчитель хімії, біології та основ здоров’я Долішньолужецької СЗШ І-ІІст.;
Притула-Сокирко О.Б., вчитель біології та хімії Побужанського ЗЗСО І-ІІІст.;
Боднарчук Н.М., вчитель біології та хімії ЗЗСО №3 м. Трускавця, Ляхович М.Р.,
вчитель біології та хімії ліцею №3 імені В. Чорновола Дрогобицької міської ради;
Стельмах В.Р., вчитель біології ліцею №2 Дрогобицької міської ради; Пуців
М.В., вчитель біології НВК «СЗШ №2-гімназія» м.Трускавець.
СЛУХАЛИ:
Завідувачку кафедри біології та хімії Монастирську С.С. щодо обговорення
освітніх програм за спеціальністю Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
ВИСТУПИЛИ:
Новікова Н.І., яка вказала на необхідність включення у магістерські
програми підготовки вчителів біології, хімії, географії, дисципліни «Сучасні
підходи до навчання природничих наук у реалізації Концепції Нової української
школи», що є особливо актуальним у зв’язку з переходом у 2022р. учнів п’ятих
класів на програми навчання відповідно до Концепції Нової української школи.
Вона також відзначила щодо необхідності започаткування освітньої програми
другого (магістерського) рівня Середня освіта (Природничі науки).

Вчитель основ здоров’я Новокалинівського опорного закладу загальної
середньої освіти Романів Г.Я. підкреслила необхідність посилення
здоров’язберігаючих компонентів під час підготовки вчителів біології та основ
здоров’я. Вона теж підкреслила важливість започаткування освітньої програми
Середня освіта (Природничі науки).
Вчитель біології та хімії ЗОШ №3 м. Трускавець Боднарчук Н.М. відзначила
необхідність додати до компетентностей і результатів навчання здобувачів
освіти другого (магістерського) рівня ключові вимоги Нової української школи.
Калічак Л.М., вчитель біології, хімії та основ здоров’я Долішньолужецької
СЗШ І-ІІ ст. відзначила, що сьогодні надзвичайно важливим є володіння
майбутніми вчителями цифровими інформаційними технологіями, оскільки це
розширює можливості учителя при роботі у дистанційному режимі.
Марчук Г. директор центру професійного розвитку педагогічних
працівників Дрогобицької міської ради відзначила, що сьогодні особливо
актуальними є використання інноваційних методів при викладанні біології та
хімії, розвиток STEM-освіти, впровадження AR-технологій в освітній процес.
Стельмах В.Р., вчитель біології ліцею №2 Дрогобицької міської ради;
зазначила, що у зв’язку з впровадженням Державного стандарту базової
середньої освіти, необхідна підготовка вчителів природничих наук та
доповнення до освітніх компонентів підготовки вчителів біології та хімії.
Заступник декана біолого-природничого факультету Коссак Г.М. зазначив
важливість участі вчителів у методичному семінарі, внесенні слушних
пропозицій та на їх основі оновлення відповідних освітніх програм.
УХВАЛИЛИ:
1. Розглянути запропоновані пропозиції у процесі удосконалення освітніх
програм спеціальностей Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Середня
освіта (Хімія), Середня освіта (Географія) першого (бакалаврського) та другого
(магістерського) рівнів вищої освіти.
2. Розглянути можливість започаткування освітньої програми Середня
освіта (Природничі науки) другого (магістерського) рівня вищої освіти.

