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засідання кафедри біології та здоров’я людини
Зав. кафедри: Марциновський В.П.
Секретар: Власюк Н.М.
Присутні: 19 чоловік.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
3. Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Середня освіта
(Природничі науки)» другого рівня вищої освіти зі стейкхолдерами.
СЛУХАЛИ: гаранта ОПП «Середня освіта (Природничі науки)»
к.пед.наук, доц. Сяську І.О. та присутніх стейкхолдерів: директора Рівненської
Української гімназії канд. пед. наук Кухарчук Т.А. (вчитель хімії); к.біол.наук,
завідувача кафедри природничо-математичної освіти РОІППО доц. Гуцмана
С.В.; заступника директора з навчально-виховної роботи природничоматематичного ліцею «Елітар» Данилюка Р.Е. (вчитель фізики та хімії вищої
категорії); директора НВК «Сіянцівська ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» Зінчук
І.А., які обговорювали структуру та зміст ОПП та формування програмних
результатів навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня
освіта (Природничі науки).
ВИСТУПИЛИ: - Данилюк Р.Е., який зауважив, що ОПП «Середня освіта
(Природничі науки)», започаткована в Рівненському державному гуманітарному
університеті, має логічно побудовану структуру, а її зміст передбачає підготовку
магістрів середньої освіти зі сформованим на належному рівні загальними і
фаховими компетентностями у галузі педагогіки, психології та природничих
наук. Це підтверджується наявністю у змісті програми низки психологопедагогічних дисциплін та інтегрованих курсів природничого профілю.

-

к.біол.наук, доц. Гуцман С.В. відзначив, що Нова українська школа

потребує нової багатопрофільної підготовки майбутніх учителів, зокрема
природничих наук, біології, фізики, хімії, які б ішли в ногу з часом і відповідали
сучасним запитам суспільства у навчанні і вихованні підростаючого покоління.
Тому актуальність і доцільність впровадження освітньо-професійної підготовки
магістрів спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки) на базі
Рівненського державного гуманітарного університету є очевидною.
-

Зінчук І.А. додав, що в сучасних умовах розвитку суспільства

особливо затребуваними стає наукове розуміння природи та новітніх
технологій, а також здатність застосовувати їх у практичній діяльності. Тому
запровадження освітньо-професійної програми підготовки майбутніх вчителів у
галузі природничої освіти на базі Рівненського державного гуманітарного
університету є актуальним та своєчасним.
-

Кухарчук Т.А. зауважила, що формування майбутніх фахівців

природничих

наук

є

пріоритетним

завданням

сучасної

вищої

школи.

Забезпечити реалізацію стратегічних завдань природничої освіти може педагог,
який має ґрунтовні професійні знання, володіє уміннями і навичками
здійснювати педагогічну взаємодію та ефективно використовувати інноваційні
педагогічні технології. З огляду на це особливої актуальності набуває підготовка
майбутніх учителів-предметників, зокрема, вчителів фізики, хімії, біології та
природничих наук.
УХВАЛИЛИ:

Інформацію

гаранта

освітньо-професійної

програми

«Середня освіта (Природничі науки)» другого рівня вищої освіти доц. Сяської
І.О. та виступи стейкхолдерів з пропозиціями прийняти до уваги та врахувати в
проєкті ОПП.
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