
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання фахової комісії зі спеціальності 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини) 

про перезарахування результатів навчання у неформальній 

та/або інформальній освіті 

 

6.05.2022 р.  

 

Присутні: Міронець Л.П. – канд. пед. наук, доцент, декан ПГФ,   

Генкал С.Е. – канд. пед. наук, доцент, гарант освітньої програми другого 

рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини), викладач дисципліни «Педагогічні технології в біологічній освіті», 

Литвиненко Ю.І. – канд. біол. наук, доцент, зав. кафедри біології та методики 

навчання біології,  Козачук Е.В., Кущенко В.О., Мартиненко А.В., Осипенко 

Ю.В., Старинська Н.О. – студентки 652 групи.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Розгляд документів поданих на перезарахування результатів 

навчання отриманих у неформальній та/або інформальній освіті.  

 

СЛУХАЛИ: Про перезарахування результатів навчання отриманих у 

неформальній та/або інформальній освіті.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Литвиненко Ю.І.  повідомила, що студентки 652 групи  –  Козачук 

Е.В., Кущенко В.О., Мартиненко А.В., Осипенко Ю.В., Старинська Н.О. 

звернулися із заявою про перезарахування результатів навчання, отриманих 

ними у інформальній освіті, зокрема, під час участі у інтернет-конференції 

«Сучасні інтернет-ресурси в роботі вчителя: практичний аспект» про що 

свідчать отримані свідоцтва (№ К73-2481806, №К73-1536473, № К73-397627, 

№ К73-1503984, № К73-201043), які підтверджують участь у конференції 29-

30 квітня 2022 року за напрямами «Проєктне навчання», «Наскрізні 

навички», «ІКТ», «Практичні прийоми», як результати навчання з 

дисципліни «Педагогічні технології в біологічній освіті».  

 

Міронець Л.П. підтвердила, що наявні копії документів студентів 

Козачук Е.В., Кущенко В.О., Мартиненко А.В., Осипенко Ю.В., Старинська 

Н.О., які підтверджують результати участі у заходах інформальної освіти, у 



т.ч. свідоцтва, і дозволяють перезарахувати результати навчання із заявленої 

навчальної дисципліни згідно пункту 3.9.13 «Про порядок визнання 

результатів навчання у неформальній та/або інформальній освіті у 

Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка» 

від 27.04.2020 р.  

 

Генкал С.Е. повідомила, що отримані Козачук Е.В., Кущенко В.О., 

Мартиненко А.В., Осипенко Ю.В., Старинською Н.О. результати 

інформальної освіти відповідають результатам навчання, визначеним у 

робочій програмі дисципліни «Педагогічні технології в біологічній освіті», 

що викладається відповідно до освітньо-професійної програми 014 Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини), а саме результатам навчання з теми 8 

«Інформаційно-комунікативні технології в біологічній освіті» (ЗК 4. 

Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях, ЗК 5. 

Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології, ПК 8. 

Здатність застосовувати сучасні методики і освітні технології для 

забезпечення якості освітнього процесу з біології в закладах освіти, ПК 12. 

Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології, у тому числі й 

інформаційні, для забезпечення якості освітнього процесу в закладах освіти, 

ПРЗ 10. Знає теоретичні основи процесів навчання, виховання і розвитку 

особистості учнів закладів загальної середньої освіти, ПРУ 1. Уміє 

самостійно проводити уроки, вибирати та застосовувати продуктивні 

технології, методи, прийоми, форми та засоби навчання, ПРУ 8. Уміє 

застосовувати методичні підходи і сучасні технології навчання біології з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів).                                                                                                                         

На вивчення даної теми відводиться 14 год. або 0,46 кредита ЄКТС, які 

можуть бути оцінені, згідно з розподілом балів у робочій програмі  у 10 

балів.  

 

Генкал С.Е. Якщо заперечень немає, прошу голосувати. Результати 

голосування: «за»  – 3 члени фахової комісії; «проти» – немає; «утрималися» 

– немає. Рішення прийнято.  

 

УХВАЛИЛИ: перезарахувати результати навчання, отримані 

студентками 652 групи Козачук Е.В., Кущенко В.О., Мартиненко А.В., 

Осипенко Ю.В., Старинська Н.О. у інформальній освіті, а саме, під час участі 

у інтернет-конференції «Сучасні інтернет-ресурси в роботі вчителя: 

практичний аспект», як результати навчання з дисципліни «Педагогічні 

технології в біологічній освіті» в обсязі 14 год. (0,46 кредита ЄКТС) та 



можуть бути оцінені, згідно з розподілом балів у робочій програмі, в 10 

балів, і в обов’язковому порядку враховані викладачем під час визначення 

підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.  

 

  

 Члени фахової комісії:  

            Міронець Л.П.  

 

      Генкал С.Е.  

 

Литвиненко Ю.І. 

 


