
Витяг 

з протоколу № 10 засідання кафедри біології та хімії 

від 4 листопада 2021 р.  

Всього членів: 19  

Присутні: 19 
 

1. СЛУХАЛИ:  

Про розгляд проєкту освітньо-професійної програми  «Середня освіта 

(Хімія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014  

Середня освіта (Хімія) (обсягом 120 кредитів ЄКТС) 2022 року набору. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гарант освітньої програми Середня освіта (Хімія) другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Брюховецька І.В. відзначила, що на 

пропозиції стейкхолдерів та директора центру професійного розвитку 

педагогічних працівників Дрогобицької міської ради Марчук Г. дисципліну 

«Теоретичні аспекти навчання хімії у закладах загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня» замінено на дисципліну «AR-технології в навчанні хімії». На 

пропозицію докторки педагогічних наук, професорки кафедри природничо-

математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної освіти 

Новікової Н.І. дисципліну «Організація роботи з обдарованими учнями» 

замінено на дисципліну «Сучасні підходи до навчання природничих наук у 

реалізації Концепції Нової української школи». На пропозицію здобувачів  

другого (магістерського) рівня вищої освіти Кухаж Ю. та Зубрицької Х. 

дисципліну «Демонстраційний експеримент у школі» замінено на дисципліну 

«Історія хімії» 

Ковальчук Г.Я. відзначила, що під час проведення курсів для вчителів 

хімії було проведено їх анкетування. 

Серед побажань були наступні: 



– посилити практичну підготовку магістрів з метою формування у них 

життєвих компетентностей та культури безпечної життєдіяльності;  

– більше уваги приділити використанню новітніх технологій під час 

вивчення шкільного курсу хімії; 

– ввести факультативні курси щодо вивчення сучасних форм 

дистанційного навчання (наприклад, Мооdle) як вимогу часу та перспективу 

очної форми навчання; 

– адаптувати освітню програму підготовки магістрів з урахуванням 

особливостей, обумовлених переходом до вивчення хімії в НУШ; 

– при викладанні дисципліни «Методика навчання хімії» максимально 

ознайомлювати здобувачів вищої освіти з програмою шкільного курсу хімії і 

змістом шкільних підручників для полегшення адаптації випускників до 

роботи вчителя;  

– звернути увагу на вивчення тем «Біогаз» та «Ізомери у природі». 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати проєкт освітньо-професійної програми «Середня освіта 

(Хімія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

014  Середня освіта (Хімія) (обсягом 120 кредитів ЄКТС) 2022 року набору 

для розміщення на сайті для громадського обговорення: 

 

 

 

 

 


