
ПРОТОКОЛ 

зустрічі викладачів кафедри біології Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова зі стейкхолдерами  від 29 січня 2020 р. 

 

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» та «Біологія та здоров’я 

людини, іноземна мова» за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини ) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

«Біологія та здоров’я людини, іноземна мова» 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, 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 відділом Інституту фізіології імені О.О. 

Богомольця НАН України, професор, д.біол.н,  Янчій Роман Іванович, 

студентка 4 курсу спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини Компанець Вікторія Анатоліївна, Котюжан Вадим Вадимович , 

вчитель біології та хімії Спеціалізованої школи №14 імені українського 

професора Грушевського Сергія Федоровича Оболонського району м.Києва, 

Гетьман Катерина Романівна,  вчитель біології,   Гімназія біотехнологій № 

177 м. Києва.   

 

 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. Гарантів  освітніх програм «Біологія та здоров’я 

людини, практична психологія» та «Біологія та здоров’я людини, 

іноземна мова» за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та 



здоров’я людини ) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, «Біологія 

та здоров’я людини, іноземна мова» та «Біологія та здоров’я людини, 

хімія» другого (магістерського) рівня вищої освіти про зміст, особливості та 

цілі розроблених ОП. Вони ознайомили присутніх із проектами освітніх 

програм: 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)  і другого (магістерського) 

рівня вищої освіти.  

2. Пропозиції стейкхолдерів завідувача відділом Інституту фізіології 

імені О.О. Богомольця НАН України, професор, д.біол.н,  Янчія Романа 

Івановича, студентки 4 курсу спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини Компанець Вікторії Анатоліївни, Котюжана Вадима 

Вадимовича , вчителя біології та хімії Спеціалізованої школи №14 імені 

українського професора Грушевського Сергія Федоровича Оболонського 

району м.Києва, Гетьман Катерини Романівнаи  вчителя біології, Гімназії 

біотехнологій № 177 м. Києва 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 

 

 

 


