
ПРОТОКОЛ 

зустрічі викладачів кафедри біології Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова зі стейкхолдерами  від 24 вересня 2019р. 

 

За ініціативи кафедри біології Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова відбулося засідання за участю 

стейкхолдерів щодо обговорення проектів освітніх програм «Біологія та 

здоров’я людини, практична психологія» за спеціальністю 014.05 Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини ) першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти та «Біологія та здоров’я людини, хімія» за спеціальністю 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.  

 

МЕТА ЗУСТРІЧІ: надання стейкхолдерам та зацікавленим сторонам 

інформації про освітню програму, отримання відгуків, пропозицій та 

рекомендацій щодо її удосконалення.  

ПРИСУТНІ: завідувач кафедри завідувач кафедри біології д.мед.н., 

професор Олександр Іванович Плиска, завідувач кафедри хімії, професор, 

д.біол.н., Ігор Васильович Калінін, д.б.н., професор Василь Михайлович 

Бровдій,  к.біол.н., професор Іван Борисович Чорний, к.біол.н., доцент 

Наталія Віталіївна Лебединець, к.біол.н., доцент Наталія Василівна 

Мельниченко, к.біол.н., доцент Наталія Петрівна Чепурна, к.біол.н., доцент 

Алла Валентинівна Кустовська, к.біол.н., доцент Пархоменко Олександр 

Вікторович,  к.біол.н., доцент Наталія Михайлівна Журавель, доцент Тетяна 

Миколаївна Настека, к.біол.н., доцент Оксана Тарасівна Лагутенко, к.с.-г.н., 

к.б.н. викладач Єжель Ірина Миколаївна, завідувач кафедри фізіології та 

анатомії ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченко 

Макарчук М.Ю, директор Вишнівської загально-освітньої школи І-ІІІ 

ступеня №2 Т. А. Пашинська.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про перегляд та оновлення освітньо-

професійних програм першого та другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини ) 

(доповідачі – гаранти ОП та члени робочих групи). 2. Про внесення 

вибіркових освітніх компонентів відповідно до пропозицій стейкхолдерів.  

 СЛУХАЛИ: 1. Гаранта, завідувача кафедри, доктора біологічних наук, 

професора Калініна І.В. про зміст, особливості та цілі розробленої ОП, який 

ознайомив присутніх із проектом освітньої програми: загальною 

характеристикою, метою і змістом, фаховими компетентностями та 

програмними результатами навчання, назвами обов’язкових і вибіркових 

освітніх компонент, особливостями побудови структурно-логічної схеми 



вивчення навчальних дисциплін, формою атестації здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.  

Гаранта к.біол.н., доцента Пархоменка О.В. про зміст, особливості та 

цілі розробленої ОП, який ознайомив присутніх із проектом освітньої 

програми: загальною характеристикою, метою і змістом, фаховими 

компетентностями та програмними результатами навчання, назвами 

обов’язкових і вибіркових освітніх компонент, особливостями побудови 

структурно-логічної схеми вивчення навчальних дисциплін, формою 

атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

2. Пропозиції стейкхолдерів доктора біологічних наук, професора, 

завідувача кафедри фізіології та анатомії ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ імені Тараса Шевченко Макарчука М.Ю.  та директора 

Вишнівської загально-освітньої школи І-ІІІ ступеня №2 Т. А. Пашинської 

щодо внесення змін до освітніх програм першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини). Це  зміни, які  зумовлені сучасними тенденціями на 

ринку праці та підготовкою високоякісних, конкурентоспроможних  

фахівців.  

УХВАЛИЛИ: 1. Оновити освітні-професійні програми першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня спеціальності 014.05 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) відповідно до зазначених 

пропозицій. 2. Оновити блок вибіркових освітніх компонентів.  

 

 

Завідувач кафедри           О.І. Плиска 

 

Секретар                                                                                      І.М.Єжель 

 

 


