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Про громадське обговорення проекту освітньо-професійної програми
«Середня освіта (Природничі науки)» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 014.15  «Середня освіта (Природничі науки)» 

галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка 

1. Найменування закладу вищої освіті, який проводив обговорення:
Центральноукраїнський державний педагогічний  університет  імені  Володимира

Винниченка

2. Зміст освітньо-професійної програми, що виносився на обговорення:
Проект  освітньо-професійної  програми  за  спеціальністю  014 «Середня  освіта

(Природничі науки)» галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка 
Громадське обговорення проводилося у формі електронних консультацій. Проект

програми  був  розміщено  29.11.2021 на  офіційному  вебсайті  Центральноукраїнського
державного  педагогічного  університету  імені  Володимира  Винниченка
https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/18_%D0%9E%D0%9F
%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%9D_%D0%B1%D0%B0%D0%BA
%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%94%D0%BA%D1%822022-2023_24.11.2021.pdf.

Зауваження  та  пропозиції̈  до  проекту  програми  приймалися  до  24.12.2021  на
електронну адресу: teroksana2000@gmail.com 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 
В обговоренні взяли участь:
1.  Стрюкова Оксана Михайлівна – директор комунальної установи "Міський

центр  професійного  розвитку  педагогічних  працівників"  Міської  ради  міста
Кропивницького. 

2.  Ціперко  Тетяна  В’ячеславівна –  методист  науково-методичної  лабораторії
природничо-математичних  дисциплін  Кіровоградського  ОІППО  імені  Василя
Сухомлинського.

3.  Дробін Андрій Анатолійович –  канд. пед. наук, старший викладач кафедри
інформаційно-комунікаційних  технологій  та  безпечного  освітнього  середовища  КЗ
«Кіровоградський  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти  імені  Василя
Сухомлинського» 

4.  Інформація  про  пропозиції,  що  надійшли  до  Центральноукраїнського
державного  педагогичного  университету  імені  Володимира  Винниченка  за
результатами обговорення: 

Під час громадського обговорення надійшли зауваження і пропозиції від шістьох
респондентів.

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 
Пропозиції,  що  надійшли  до  ОПП:  надійшло  три  пропозиції,  із  яких  три

враховано повністю.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми за спеціальністю 
014  «Середня освіта (Природничі науки)» галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Редакція проекту
програми

Пропозиці  до проектуї̈
програми 

Автор Інформація про
врахування

пропозицій та
зауважень 

Проект освітньо-
професійної 
програми за 
спеціальністю 
014  «Середня 
освіта 
(Природничі 
науки)» галузі 
знань: 01 
Освіта/Педагогіка 

Які форми навчання Ви
пропонуєте при 
вивченні  підходів 
диференційованого 
навчання дисциплін 
природничого циклу з 
врахуванням 
технологій інклюзивної
практики?
Рекомендація: 
приділити особливу 
увагу щодо 
поглиблення знань, 
форм, методів і 
практичних навичок в 
роботи з учнями з 
особливими освітніми 
потребами, саме на 
уроках хімії.

Стрюкова  Оксана
Михайлівна –  директор
комунальної  установи
"Міський  центр
професійного  розвитку
педагогічних  працівників"
Міської  ради  міста
Кропивницького 
mcprpp@krmr.gov.ua

Враховано

Проект освітньо-
професійної 
програми за 
спеціальністю 
014  «Середня 
освіта 
(Природничі 
науки)» галузі 
знань: 01 
Освіта/Педагогіка 

Які на Вашу думку 
тенденції розвитку 
сучасної практики 
навчання слід 
враховувати при 
формуванні та 
реалізації обраної ОП? 
Пропонуємо на 
підсумкових заняттях 
якомога  повніше 
використовувати 
активні форми 
навчання з метою 
взаємозбагачення 
слухачів творчим 
педагогічним досвідом.

Ціперко  Тетяна
В’ячеславівна –  методист
науково-методичної
лабораторії  природничо-
математичних  дисциплін
Кіровоградського  ОІППО
імені  Василя
Сухомлинського
tatyana_ciperko@ukr.net

Враховано
Плануємо 
використовувати різні 
форми роботи з 
вчителями, такі як 
лекції  із 
застосуванням ІКТ, 
знайомство з 
сучасними 
лабораторіями,   
семінари, тренінги, 
майстер-класи, 
конференції та круглі 
столи. Такі форми 
роботи підвищать 
рівень знань та вмінь

Проект освітньо-
професійної 
програми за 
спеціальністю 
014  «Середня 
освіта 
(Природничі 
науки)» галузі 
знань: 01 

Звернути увагу на 
роботу з обдарованими
дітьми

Дробін Андрій 
Анатолійович – канд. пед.
наук, старший викладач 
кафедри інформаційно-
комунікаційних технологій
та безпечного освітнього 
середовища КЗ 
«Кіровоградський 
обласний інститут 

Враховано
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Освіта/Педагогіка післядипломної 
педагогічної освіти імені 
Василя Сухомлинського»
drobin@bigmir.net


	

