
Витяг 

з протоколу № 4 засідання кафедри біології та хімії 

від 21 квітня 2021 р.  

Всього членів: 19  

Присутні: 17 
СЛУХАЛИ 
Про оновлення освітньої 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  

 

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 (Біологія та здоров’я людини, 
хімія) та член робочої групи освітньої програми Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини) другого (магістерського) рівня вищої освіти Коссак Г.М. 
відзначив, що на пропозицію зовнішніх стейкхолдерів Ковальчук І.І. розширено 
кількість вибіркових дисциплін у блоках до трьох; на пропозицію рецензента 
освітньо-професійної програми Марчук Г.Г. у блок обов’язкових компонентів 
введено обов’язковий компонент «Здоров’язберігаючі освітні технології», а 
обов’язковий компонент «Основи філогенії рослин і тварин» переведено у блок 
вибіркових дисциплін. Ураховано пропозицію вчителя біології Трускавецької 
школи №2 Пуціва М.В. щодо внесення у блок вибіркових дисциплін освітній 
компонент «STEM технології в біології», а на пропозицію старости групи 
БЗЛ(2)-11М Бараняк Т.– дисципліну «Організація науково-дослідної роботи з 
біології у закладах освіти ІІІ ступеня».  

Відповідно до затвердженого професійного стандарту «Вчитель закладу 
загальної середньої освіти (наказ Мінекономіки №2736  від 23.12.2020 року) були 
уточнені та доповнені загальні та фахові компетентності,а також програмні 
результати навчання, а саме: 

загальні компетентності: 
ЗК4. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії. 
ЗК6.Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання 

проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність) 
ЗК7. Прагнення до здоров’я, благополуччя і безпеки. 



Фахові компетентності: 
ФК2. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови 

для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, 
здібностей та інтересів. 

ФК3.Здатність використовувати інновації у професійній діяльності. 
ФК7.Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати 

пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній 
діяльності. 

ФК9.Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі. 
ФК10.Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя. 
ФК11.Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики 

і технології навчання, виховання і розвитку учнів. 
ФК14.Здатність до використання у професійній діяльності новітніх 

педагогічних технологій, самовдосконалення професійної майстерності, 
дотримання академічної доброчесності та педагогічної етики. 

ФК15.Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і 
визначати індивідуальні професійні потреби. 

Результати навчання: 
ПРН2.Виявляти потреби, здібності, інтереси, навчальні можливості учнів та 

організовує з їх урахуванням процес навчання, виховання і розвитку. 
ПРН5.Визначати доцільність застосування різних методів наукового 

пізнання (спостереження, експеримент, збір та аналіз даних тощо) в освітньому 
процесі відповідно до змісту навчання. 

ПРН8.Популяризувати здоровий та безпечний способи життя, формує 
стійкий інтерес і позитивну мотивацію учнів до особистої гігієни, фізичної 
активності і відпочинку, безпечної поведінки, здорового харчування, запобігання 
шкідливим звичкам. 

ПРН9.Добирати доцільні сучасні методики і технології навчання, виховання 
і розвитку учнів засобами психолого-педагогічних, біологічних, хімічних 
навчальних дисциплін і здоров’я людини та методик їх навчання 

ПРН11.Добирати та застосовувати інноваційні форми, методи, прийоми, 
засоби навчання у педагогічній діяльності, оцінює їхню результативність. 

ПРН12.Розуміти й застосовувати інноваційні методи біологічної та хімічної 
науки про функціонування  біологічних систем  різного рівня у житті 
суспільства, їх використання, охорону й відтворення. 

ПРН13.Розуміти й застосовувати у професійній діяльності теоретичні й 
методичні засади організації здоров’язбережувального середовища у освітньому 
процесі, враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів при його 
плануванні, корегувати та прогнозувати його ефективність 

ПРН14.Визначати відповідність власних професійних компетентностей 
чинним вимогам, сильні та слабкі сторони власної педагогічної діяльності, 



потребу в розвитку власних компетентностей (з урахуванням освітніх інновацій, 
індивідуальних освітніх потреб учнів тощо). 

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 
(Біологія та здоров’я людини)» спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини)» (обсягом 120 кредитів ЄКТС) другого (магістерського) рівня 
вищої освіти 2021 року набору для розміщення на сайті для громадського 
обговорення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


