
Рівненський державний гуманітарний університет 

Факультет психолого-природничий 

 

Витяг з протоколу 

від 21 травня 2021 року                                                                                    № 10 

засідання кафедри природничих наук з методиками навчання. 

 

Зав. кафедри: Грицай Н.Б. 

Секретар: Власюк Н.М. 

Присутні: 8 чоловік. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Підсумки проведення круглого столу на тему «Підготовка майбутніх 

вчителів природничих наук, фізики, хімії, біології до реалізації завдань 

Нової української школи». 

2. Підсумки проведення І Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики 

навчання біології, екології та основ здоров’я людини» спільно з 

Черкаським національним університетом імені Богдана 

Хмельницького та Глухівським національним педагогічним 

університетом імені Олександра Довженка. 

3. Затвердження ОПП «Середня освіта (Природничі науки)» другого 

рівня вищої освіти. 

 

1. СЛУХАЛИ: завідувачку кафедри проф. Грицай Н.Б. про підсумки 

проведення круглого столу на тему: «Підготовка майбутніх вчителів 

природничих наук, фізики, хімії, біології до реалізації завдань Нової 

української школи», який відбувся 17.05.2021 року.  

На круглому столі були присутні члени кафедри природничих наук з 

методиками навчання, робоча група ОПП «Середня освіта (Природничі науки)» 

другого рівня вищої освіти та запрошені експерти галузі, роботодавці та 



вчителі-практики: Засєкіна Т.М., доктор педагогічних наук, заступник 

директора Інституту педагогіки НАПН України; Букша Н.М., методист 

Рівненського міського управління освіти; Зламан С.В., заступник директора 

ЗОШ № 18 м. Рівного; Шагієва Раїса Радисівна, регіональний координатор 

всеукраїнського експерименту з теми «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 

класів закладів загальної середньої освіти»; Єзерська Людмила Леонідівна, 

вчитель хімії вищої категорії, вчитель-методист Рівненської гімназії 

«Гармонія»; Шама Сергій Андрійович, директор Рівненської ЗОШ № 22 

Рівненської міської ради, учитель фізики вищої кваліфікаційної категорії, 

вчитель-методист; Моторко Віра Адамівна, вчителька природничих наук 

Рівненської гуманітарної гімназії.  

Під час круглого столу внесено пропозиції щодо збільшення часу на 

проходження виробничої (педагогічної) практики та урізноманітнити 

вибірковий блок ОП дисципліною, що відображає сучасні досягнення науки у 

розумінні цілісної природничо-наукової картини світу («Сучасні теорії 

еволюції Всесвіту»). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію завідувача кафедри проф. Грицай Н.Б. про 

підсумки проведення круглого столу на тему: «Підготовка майбутніх вчителів 

природничих наук, фізики, хімії, біології до реалізації завдань Нової 

української школи» прийняти до відома, а також внести пропозиції 

представників роботодавців в освітньо-професійно програму. 

 

2. СЛУХАЛИ: завідувачку кафедри проф. Грицай Н.Б. про підсумки 

проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та 

основ здоров’я людини» спільно з Черкаським національним університетом 

імені Богдана Хмельницького та Глухівським національним педагогічним 

університетом імені Олександра Довженка. 

У конференції взяли участь шість науково-педагогічних працівників 

кафедри та 21 здобувач вищої освіти РДГУ. 



Крім наукових доповідей, у програмі конференції було передбачено 

обговорення ОПП «Середня освіта (Природничі науки)» другого рівня вищої 

освіти. 

Учасники конференції внесли такі пропозиції та зауваження: 

1) Схвалити ОПП «Середня освіта (Природничі науки)» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти як таку, що є актуальною і перспективною. 

2) Рекомендувати випусковій кафедрі забезпечити поширення інформації 

про ОПП «Середня освіта (Природничі науки)» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти з метою популяризації спеціальності 014.15 Середня освіта 

(Природничі науки) серед майбутніх абітурієнтів регіону та України, а також 

серед їхніх батьків та педагогічної спільноти. 

3) З метою реалізації поглибленої практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти, необхідної для становлення висококваліфікованого вчителя у 

сфері природничої освіти, збільшити обсяг практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти за ОПП Середня освіта (Природничі науки)». 

4) Передбачити у Програмі щорічної Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання 

біології, екології та основ здоров’я людини» рубрику «Обговорення ОПП 

Середня освіта (Природничі науки)». 

УХВАЛИЛИ: Інформацію завідувача кафедри проф. Грицай Н.Б. про 

підсумки проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, 

екології та основ здоров’я людини» взяти до відома, а також урахувати 

пропозиції учасників конференції в ОПП «Середня освіта (Природничі науки)» 

– 2021. 

 

3. СЛУХАЛИ: завідувачку кафедри проф. Грицай Н.Б. про затвердження 

ОПП «Середня освіта (Природничі науки)» другого рівня вищої освіти галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі 

науки). 



ВИСТУПИЛИ: гарант ОПП «Середня освіта (Природничі науки)» 

другого рівня вищої освіти доц. Сяська І.О., яка зазначила, що відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо підготовки навчальних планів у Рівненському 

державному гуманітарному університеті, затверджених Вченою радою РДГУ 

28.01.2021 (протокол № 8), та рекомендацій стейкхолдерів в ОПП змінено обсяг 

практичної підготовки (30 кредитів), а також згідно з наданими рекомендаціями 

внесено зміни до переліку вибіркових освітніх компонентів. 

УХВАЛИЛИ:  

1) Інформацію зав. кафедри проф. Грицай Н.Б. про затвердження ОПП 

«Середня освіта (Природничі науки)» другого рівня вищої освіти, яка 

вводитиметься в освітній процес з 1 вересня 2021 року, та гаранта ОПП доц. 

Сяської І. О. взяти до відома та виконання.  

2) Затвердити «Середня освіта (Природничі науки)» другого рівня вищої 

освіти в новій редакції. 

3) Подати оновлену ОПП «Середня освіта (Природничі науки)» другого 

рівня вищої освіти та відповідні супроводжуючі документи на розгляд 

Навчально-методичної комісії психолого-природничого факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету.  

 

Зав. кафедри                                                                проф. Грицай Н.Б. 

Секретар                                                          ст. лаб. Власюк Н.М. 
 


