
Міністерство освіти і науки України 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

Факультет хімії, біології і біотехнологій 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

16.03.2022   № 2 

м. Вінниця 

 

Спільного засідання  

кафедр Ботаніки та екології, Біофізики і фізіології 

 

Голова – Шендрик Олександр Миколайович декан факультету хімії, біології і 

біотехнологій, професор кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій, доктор 

хімічних наук, професор 

Секретар – Козлова Марія Ігорівна, лаборант кафедри ботаніки та екології 

 

ПРИСУТНІ:  

Приседський Ю.Г., докт. біол. наук, професор кафедри ботаніки та екології; 

Руденко С.С., докт. біол. наук, професор, професор кафедри ботаніки та екології; 

Альгімантас Паулаускас, докт. біол. наук, професор, професор кафедри біофізики 

і фізіології; Лихолат Ю.В., завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, докт. біол. наук, 

професор; Нецветов М.В., доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН 

України, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут еволюційної 

екології НАН України»; Машталер О.В., в.о. завідувача кафедри ботаніки та 

екології, канд. біол. наук, доцент, доцент кафедри ботаніки та екології; Вашеняк 

Ю.А., канд. біол. наук, доцент, доцент кафедри ботаніки та екології;  Юськова 

К.С., доцент кафедри ботаніки та екології; Яворська О.Г., старший викладач 

кафедри ботаніки та екології; Мікуліч Л.О. старший викладач кафедри ботаніки 

та екології; Українець І.І., старший викладач кафедри ботаніки та екології; 

Рудкевич А.К., викладач кафедри ботаніки та екології; Дмитрієва Ю.С., завідувач 

лабораторії кафедри ботаніки та екології; Приседська В.Г., провідний фахівець; 

Бондар Н.О., лаборант кафедри ботаніки та екології; Доценко О.І., канд. хім. наук, 

доцент, завідувач кафедри біофізики і фізіології; Єрмішев О.В., канд. біол. наук, 

доцент, доцент кафедри біофізики і фізіології; Боярська З.А., канд. біол. наук, 

доцент, доцент кафедри біофізики і фізіології; Міщенко А.М., канд. біол. наук, 

старший викладач кафедри біофізики і фізіології; Тарадіна Г.В., старший 

викладач кафедри біофізики і фізіології;  Березовський І.В. доцент кафедри 

зоології та екології, канд. вет. наук; Борячук І.В. провідний фахівець; Бортник 

М.О., завідувач лабораторії кафедри біофізики і фізіології; представники 

студентського самоврядування – Кравчук В.В., Карпінська А.В. 

 



З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Про результати громадського обговорення (для 2022 року набору) ОПП 

«Екологія» за спеціальністю  101 Екологія (СО Магістр). 

 

СЛУХАЛИ:  

Про результати громадського обговорення (для 2022 року набору) ОПП 

«Екологія» за спеціальністю  101 Екологія (СО Магістр). 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Приседський Ю.Г., докт. біол. наук, професор кафедри ботаніки та 

екології; гарант ОПП «Екологія» за спеціальністю 101 Екологія (СО Магістр) 

зазначив, що у лютому 2022 року колективом кафедр ботаніки та екології, 

біофізики і фізіології, із залученням різних груп стейкхолдерів, було проведено 

моніторинг ОПП для 2021 року набору та запропоновано перелік заходів для 

вдосконалення ОПП «Екологія» для 2022 року набору. 

2. Машталер О.В. канд. біол. наук, доцент, доцент кафедри ботаніки та 

екології; член проєктної групи ОПП «Екологія» за спеціальністю 101 Екологія 

(СО Магістр) про хід обговорення ОПП відповідно до структури і змісту. Вона 

зазначила, що ОПП «Екологія» для другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

сформована відповідно до стандартів вищої освіти для вказаної спеціальності та 

рівнів. Методологічна база вказаної ОПП відповідає усталеним уявленням в 

освітньому та науковому просторах про стан та тенденції розвитку природничих 

наук в контексті спеціальності 101 Екологія. Машталер О.В. зазначила, 

враховано досвід провідних ЗВО України для покращення ОПП «Біологія» та її 

оптимізації. Методологічна база відповідає усталеним уявленням в освітньому 

та науковому просторах про стан та тенденції розвитку галузі природничих наук 

в контексті спеціальності 101 Екологія. Окрім цього, проєктна група та 

керівництво факультету долучає до співпраці представників студентського 

самоврядування, приймає до уваги побажання та рекомендації з боку 

випускників та поступово втілює їх у ОПП. Більше 50% НПП, які залучені до 

викладання дисциплін на вказаній освітньо-професійній програмі, відповідають 

освітнім компонентам, що ними забезпечуються. Для реалізації ОПП 

спеціальності 101 Екологія задіяні два доктори наук. 

Під час громадського обговорення ОПП «Біологія» (СО Магістр), яке 

тривало протягом місяця (з 15.02.20212 до 15.03.2022) ми також отримали 

відгуки від представників академічної спільноти та стейкхолдерів: Лихолата 

Ю.В., завідувача  кафедри фізіології та інтродукції рослин Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара, доктора біологічних наук, 

професора; Демешкана В.М., директора Дочірнього підприємства Товариства з 

обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанії "СВІТЯЗЬ"-

"Департамент землеустрою, кадастру та геоінформаційних систем; 

Осадчука І.С., першого заступника начальника Державної екологічної інспекції 

у Вінницькій області; Руденко С.С., докт.біол.наук, професора кафедри ботаніки 

та екології; Голови Правління ГО «Українська природоохоронна група» Олексія 

Василюка. 



3. Приседський Ю.Г., докт. біол. наук, професор, в.о. завідувача 

кафедри ботаніки та екології; гарант ОПП «Екологія» за спеціальністю 101 

Екологія (СО Магістр) запропонував замінити в ОПП «Екологія», СО Магістр 

ОК 2 «Фітосозологія» на «Екологічна культура», викладання якого може 

забезпечити професор кафедри ботаніки та екології Руденко С.С. Впровадження 

етноекологічних підходів в різних сферах людської діяльності, від якої істотним 

чином залежить нормальне існування сучасної цивілізації та її сталий розвиток у 

майбутньому, диктує необхідність започаткування ОК “Екологічна культура” 

для магістрів-екологів.  

4. Лихолат Ю.В., завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, докт. біол. наук, 

професор; рецензент ОПП зазначив, що під час рецензування ОПП «Екологія», 

СО Магістр протягом певного періоду відслідковує позитивну «еволюцію» 

програми відповідно сучасних тенденцій ринку-праці та потреб стейкхолдерів.  

 

УХВАЛИЛИ:  

За результатами громадського обговорення ОПП «Екологія» за 

спеціальністю 101 Екологія (СО Магістр) порушити клопотання перед Вченою 

радою факультету хімії, біології і біотехнологій розглянути проєкт ОПП 

"Екологія" за спеціальністю 101 Екологія (СО Магістр) зі змінами. 

 

Результати голосування: 

За: 24 

Проти: 0  

Утрималися: 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 



Підсумки громадського обговорення та моніторингу освітньої програми 

«Екологія» 

 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 10 Природничі науки 

Спеціальність 101 Екологія 

Дата затвердження попередньої редакції ОП 29.04.2021  

Терміни громадського обговорення ОП: 15.02.2022 - 15.03.2022 
ПІБ  

стейкхолдера 

Категорія 

(НПП, 

робото-

давець, 

здобувач  

освіти, 

випускни

к) 

Науковий 

ступінь/вче-

не звання, 

займана 

посада 

(місце 

роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропону-

ються 

зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропо-

нуються 

Нова редакція 

розділу ОП 

Примітки  

Приседський 

Юрій 

Георгійович 

НПП,  Професор 

кафедри 

ботаніки та 

екології; 

д.б.н. 

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньо-

професійної 

програми та 

їх логіко-

структурна 

схема 

ОК 2 «Фіто-

созологія»  

Змінити 

назву ОК 2 з 

«Фітосозоло

гія» на 

«Екологічна 

культура» 

Відповідні 

зміни було 

внесено у 

проєкт ОПП 

для 2022 року 

набору. 

Відповідні 

зміни було 

внесено у 

проєкт ОПП 

для 2022 року 

набору. 

 

 

 

Декан факультету хімії, біології і біотехнологій,  

професор кафедри біофізичної хімії і  

нанобіотехнологій, доктор хімічних наук,  

професор        Олександр ШЕНДРИК 

 

 

Секретар                  Марія КОЗЛОВА 

 


