
 Пропозиції та зміни, що вносяться до ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2022 р. 

 

№ 

з/п 
Пропозиція 

Автор  

(хто вносить) 

Дата 

внесення 
Запроваджені зміни 

Документ, 

дата 
затвердження 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Переглянути крайню дату 

розгляду/перегляду та затвердження ОП 

вченою радою ДДПУ  - червень 2022р.  

(тобто до початку вступної компанії). 

2. До змісту і форми ОП: 

- додати таблицю пропозицій та внесення 

змін; 

 - розширити коло рецензентів; 

- оновити перелік норм. документів, на 

підставі яких оновлюється ОП; 

- освітню кваліфікацію доповнити 

професійною – за умови  врахування в 

ОП Професійного стандарту; 

- передумови  вступу подати згідно з 

Правилами вступу 2022 року. 

3. Компетентності (ЗК, СК, ПК) та ПРН 

розділити на ті,  що  визначаються 

Стандартом ВО спец-ті та узгоджуються 

з  Проф. стандартом, та ті, що  

формуються розробниками ОП 

самостійно відповідно до предметної 

спеціальності.  

Гарант ОП – кандидат 

біологічних наук, 

доцент, доцент 

кафедри фізичної 

терапії, фізичного 

виховання та біології  

І.Ю. Курільченко 

на підставі  

Наказу ДДПУ №13 

від 13.01.22  

«Щодо вдосконалення 

ОП» (за результатами 

акредитаційних  

експертиз);  

Наказу ДДПУ № 262 

від 06.05.21 «Щодо 
внесення змін до   

наказу № 329 від 

09.06.2020 р. «Щодо 

затвердження  

переліку обов’язкових 

дисциплін»; 

28.01.2022 

1. Визначено крайньою датою 

перегляду та затвердження ОП 

вченою радою ДДПУ  - червень 

2022р.. 

2. До змісту і форми ОП: 

- додано до ОП Таблицю 

пропозицій та внесення змін; 

- розширено коло рецензентів 

представниками роботодавців 

(Тесленко Н.В., Дєлєскє С.В.); 

- оновлено перелік нормативних 

документів, на підставі яких 

оновлюється ОП. 

- кваліфікацію доповнено 

професійною з  урахуванням 

Професійного стандарту: 

вчитель біології та основ здоров’я 

закладу загальної середньої освіти; 

- передумови  вступу подано згідно з 

Правилами вступу 2022 року – НМТ 

та мотиваційний лист. 

3. Компетентності (ЗК, СК, ПК) та 

Протокол 

засідання 

кафедри № 6 

від 

17.02.2022 



4. Додати в ОП «Матрицю  відповідності 

компетентностей та результатів навчання 

дескрипторам НРК (знання, уміння, 

комунікація, автономність)»  (після  К та 

ПРН).  

5. У структурі обов’язкової частини ОП 

передбачити розподіл ОК на цикли 

загальної та професійної підготовки. 

6. У змісті ОП передбачити не менше 36 

кредитів ЄКТС на практичну підготовку 

(014 СО).  

7. Внести зміни в перелік  та обсяг 

загальноуніверситетських дисциплін, що 

є обов’язковими до вивч. всіма спец. 

галузі 01 Освіта/ Педагогіка (в обсязі  не 

менше 62 кредитів), та спрямовані на 

забезпечення загальної і псих.-пед. 

складової підготовки за першим (бак.) 

рівнем  

Загальна підготовка: 

ОК 1. Історія України і української культури 

(5 кр) 

ОК 2. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) (5 кр.) 

ОК 3. Філософія (5 кр.) 

ОК 4. Іноземна мова  (за професійним 

спрямуванням) (12 кр.) 

ОК 5. Основи безпеки життєдіяльності та 

охорони праці (3 кр) 

ОК 6. Фізичне виховання (4 кр.) 

згідно рекомендацій 

НМВ; ПЛАПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН розподілено на:  

ті,  що  визначаються Стандартом 

во та Проф. Стандартом – ЗК 1-8, 

СК 1-9, ПРН 1-15 

та ті, що  формуються 

розробниками ОП самостійно – 

ЗК 9-10, СК 10-14, ПК 1-5, ПРН 16-

23.  

4. Додано в ОП «Матрицю  

відповідності компетентностей та 

програмних результатів навчання 

ОП дескрипторам НРК (знання, 

уміння, комунікація, автономність)»  

(після  К та ПРН).  

5. У структурі обов’язкової частини 

ОП визначено цикли загальної та 

професійної підготовки. 

6. У змісті ОП передбачено 36 кред. 

на практичну підготовку:  

- навчальна практична підготовка: 

польова (6 кред.) і педагогічна (3 

кред.); 

- виробнича предметно-фахова 

практична підготовка (9 кред.); 

- виробнича (пед.) практична 

підготовка (практика в ЗЗСО) - 18 

кред. 

7. Внесено зміни в перелік  та обсяг 

загальноуніверситетських дисциплін, 



ОК 7. Професійна етика, естетика (3 кр.) 

ОК 8. Інформаційні технології (3 кр.) 

ОК 9. Основи медичних знань (3 кр.) 

Професійна підготовка: 

ОК 10. Інклюзивна освіта (3 кр.) 

ОК 11. Педагогіка (5 кр.) 

ОК 12. Психологія (5 кр.) 

ОК 13. Менеджмент, маркетинг, економіка 

освіти (3 кр.) 

ОК 14. Математичні методи моніторингу 

якості освіти (3 кр.) 

 

8. Вибіркову частину забезпечити в обсязі не 

менше 25% (60 кр.), де передбачити 

відображення моделі вибору вибіркових 

компонентів (ВК). 

9. Орієнтовні переліки пропонованих 

вибіркових дисциплін подати у 

Додатках. 

 

що є обов’язковими до вивч. та 

спрямовані на забезпечення заг. та 

псих.-пед. складової підготовки за 

першим (бак.) рівнем  

Загальна підготовка: 

ОК 1. Історія України і української 

культури (5 кр) 

ОК 2. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) (5 кр.) 

ОК 3. Філософія (5 кр.) 

ОК 4. Іноземна мова  (за професійним 

спрямуванням) (12 кр.) 

ОК 5. Основи безпеки життєдіяльності 

та охорони праці (3 кр) 

ОК 6. Фізичне виховання (4 кр.) 

ОК 7. Професійна етика, естетика (3 

кр.) 

ОК 8. Інформаційні технології (3 кр.) 

ОК 9. Основи медичних знань (3 кр.) 

Професійна підготовка: 

ОК 10. Інклюзивна освіта (3 кр.) 

ОК 11. Педагогіка (5 кр.) 

ОК 12. Психологія (5 кр.) 

ОК 13. Менеджмент, маркетинг, 

економіка освіти (3 кр.) 

ОК 14. Математичні методи 

моніторингу якості освіти (3 кр.) 

 

8. Вибіркову частину забезпечено в 

обсязі не менше 25%  - (60 кр.), та 

відображено модель вибору 

вибіркових компонентів (ВК) – ДШВ 



(ВК 1-3), ДФВ (ВК 4-15). 

9. Орієнтовні переліки 

запропонованих вибіркових 

дисциплін подано у Додатках: А – 

ДШВ; Б. – ДФВ. 

2.  Про залучення до складу робочої групи 

ОП стейкхолдерів – роботодавців, 

випускників, здобувачів. 

Гарант ОП 

І.Ю. Курільченко 

10.02.2022 Залучено до складу робочої групи 

ОП: 

- представника роботодавця 

Горєлікову Т.В.,     завідувачку 

міського методичного    кабінету 

Слов’янської міської ради 

Донецької області; 

- роботодавицю Дєлєскє С.В., 

директорка Слов’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 8 Слов’янської міської 

ради Донецької області; 

- здобувачку ОП Пензову Н.Ю. 

Протокол 

засідання 

кафедри № 8 

від 

23.06.2022 

3. Про залучення у якості рецензента 

науково-педагогічного працівника з 

іншого ЗВО з відповідною ОП 

професійною кваліфікацією. 

Гарант ОП 

І.Ю. Курільченко 

10.02.2022 Залучено у якості рецензента ОП 

доктора педагогічних наук, 

професора кафедри екології та 

біологічної освіти Хмельницького 

національного університету 

Білецьку Г.А. 

Протокол 

засідання 

кафедри № 8 

від 

23.06.2022 

4. Про виокремлення ОК «Методика 

навчання основ здоров’я» з дисципліни 

«Методика навчання біології та основ 

здоров’я» (за ОП 2019 р.). 

Стейкхолдер-

роботодавець 

Горєлікова Т.В. 

10.02.2022 Запроваджено з 2022-2023 н. р. 

вивчення обов’язкового предмету – 

ОК 30 «Методика навчання основ 

здоров’я». 

Протокол 

засідання 

кафедри № 8 

від 

23.06.2022 



5. Про створення для здобувачів 

можливості вивчення рекреаційної 

діяльності в умовах Південного Сходу 

України. 

Стейкхолдер-здобувач 

Пензова Н.Ю. 

10.02.2022 Внесено до переліку ДФВ 

вибірковий компонент «Сучасні 

напрямки рекреаційної діяльності». 

Протокол 

засідання 

кафедри № 8 

від 

23.06.2022 

6. Про розширення переліку дисциплін 

фахового вибору. 

Гарант ОП 

І.Ю. Курільченко 

10.02.2022 Перелік ДФВ доповнено, збільшена 

кількість пропонованих дисциплін у 

ІІ та ІІІ семестрах. 

Протокол 

засідання 

кафедри № 8 

від 

23.06.2022 

7. Про оптимізацію кредитів/годин на 

вивчення дисциплін за предметною 

спеціальністю. 

Стейкхолдер - НПП 

Білецька Г.А. 

10.02.2022 Запроваджено з 2022-2023 н. р. 

вивчення обов’язкового предмету – 

ОК 20 «Загальна теорія здоров’я». 

Протокол 

засідання 

кафедри № 8 

від 

23.06.2022 

 

Завідувач кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології   В.В. Дичко 

Гарант освітньої програми          І.Ю. Курільченко 


