
Витяг 

з протоколу № 10 засідання кафедри біології та хімії 

від 4 листопада 2021 р.  

Всього членів: 19  

Присутні: 19 
 

1. СЛУХАЛИ:  
1. Про розгляд проєкту освітньо-професійної програми «Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини)» другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» обсягом 
(120 кредитів ЄКТС) 2022 року набору. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Гаранти освітніх програм Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

другого (магістерського) – доцент Гойванович Н.К. та Середня освіта 
(Біологія та здоров’я людини, хімія) – доцент Коссак Г.М. другого 
(магістерського) рівня вищої освіти повідомили, що у 2021 році відбувався 
широкий перегляд вищезаданих освітніх програм. Тому у 2022 році 
пропонуються незначні зміни до освітніх програм. 

Під час наради зі стейкхолдерами і здобувачами освіти розглядалися 
пропозиції щодо оновлення освітніх програм. На пропозицію Новікової Н.І. у 
магістерські програми внесено дисципліну «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. 
Особливу увагу приділили інноваційним методам навчання біології та 
цифровій грамотності майбутніх вчителів біології та основ здоров’я, 
рекомендовано внести дисципліну, що забезпечує формування цих 
компетентностей до обов’язкових компонентів ОП. Стейкхолдерами 
запропоновано внести у компетентності і результати навчання здобувачів 
освіти ключові вимоги Нової української школи (Бондарчук Н.М., 
Трускавецька ЗОШ №3) 

Здобувач освіти Чапля Я. під час виступу зауважила, що з наступного 
навчального року вперше будуть вивчати інтегрований курс природничих 
наук і запропонувала внести у вибірковий блок дисципліну природничого 
змісту, що відповідатиме Державному стандарту базової середньої освіти і 
вимогам Нової української школи.  



Монастирська С.С., яка відзначила, що під час проведення курсів для 
вчителів біології та хімії було проведено анкетування вчителів біології та 
хімії закладів загальної середньої освіти. 

Вчителі біології більшістю відзначили необхідність підготовки вчителів 
природничих наук, а також впровадження дисципліни природничого змісту у 
блок вибіркових дисциплін освітніх програм Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія), 
Середня освіта (Хімія) та Середня освіта (Хімія, інформатика). Також було 
запропоновано: 

1) ширше використовувати інноваційні технології та методи 
дистанційного навчання; 

2) інтеграцію природничих знань на підготовку фахівців до викладання 
курсу «Природознавство» та «Природничі науки»; 

3) розвиток навичок самостійної роботи; 
4) збільшення обсягів лабораторних і практичних досліджень. 
 
УХВАЛИЛИ: 
2. Рекомендувати проєкт освітньо-професійної програми «Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини)» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» 
обсягом (120 кредитів ЄКТС) 2022 року набору для розміщення на сайті для 
громадського обговорення: 
 
 
 
 
 

 


