
Витяг 

з протоколу № 4 засідання кафедри біології та хімії 

від 21 квітня 2021 р.  

Всього членів: 19  

Присутні: 17 

СЛУХАЛИ 

1. Про оновлення освітньої програми «Середня освіта (Хімія)» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014  Середня освіта (Хімія) 

обсягом 120 кредитів ЄКТС 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Завідувачка кафедри біології та хімії Монастирська С.С. відзначила, що на 

основі пропозицій стейкхолдерів, які були висловлені на методичному семінарі 

у грудні 2020р., результатів опитувань здобувачів вищої освіти та роботодавців 

пропонується оновити освітні програми для 2021 року набору. 

Гарант освітньої програми Середня освіта (Хімія) другого (магістерського) 

рівня вищої освіти Ірина Брюховецька відзначила, що на основі затвердженого у 

грудні 2020 року професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої 

освіти» в оновленій освітньо-професійній програмі пропонується доповнити 

деякі загальні і фахові компетентності та програмні результати навчання: 

- додано з професійного стандарту «Вчитель» соціальну компетентність 

(ЗК6) та додано і перефразовано підприємницьку компетентність (ЗК7); 

- ЗК7 та ЗК9 з ОП 2021 р. вилучено, оскільки вони присутні в деяких 

фахових компетентностях; 

- додано ФК3, ФК5, ФК7, ФК9, інші компетентності частково 

перефразовані з метою розширення їхнього змісту та врахування професійного 

стандарту; 

- частково оновлено програмні результати навчання відповідно до змін, 

внесених у фахові компетентності. 



На пропозицію голови екзаменаційної комісії Жак О., доцента кафедри 

аналітичної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка до 

блоків вибіркових дисциплін додано по одному освітньому компоненту з метою 

розширення індивідуальної освітньої траєкторії. Враховуючи пропозиції 

здобувачів (Ляхович М., Кухаж Ю.) в обов’язкових освітніх компонентах 

«Методика навчання хімії у закладах середньої освіти ІІ ступеня» і «Методика 

навчання хімії у закладах середньої освіти  ІІІ ступеня» частину практичних 

занять переведено у лабораторні, що забезпечить формування навичок 

проведення різних видів навчального хімічного експерименту (демонстрацій, 

лабораторних дослідів).  

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». 

На пропозицію відділу забезпечення якості вищої освіти було розширено і 

сформовано єдиний загальноуніверситетський блок вибіркових дисциплін, який 

був включений до освітніх програм. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати проєкт освітньо-професійної програми «Середня освіта 

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

014  Середня освіта (Хімія) обсягом 120 кредитів ЄКТС 2021 року набору для 

розміщення на сайті для громадського обговорення. 

 

 

 


