
Пропозиції щодо оновлення освітньої програми 

 «Середня освіта. Географія. Іноземна мова (англійська мова)»  

Освітнього рівня бакалавр 

Гарант к.геогр.н., доцент Топалова Л.І. 

для громадського обговорення  

 

Частина ОП 

яка 

оновлюється 

Підстави (згідно 

Положення про 

ОП, пункт 4.1) 

Пропозиції Розгляд і 

затвердження змін 

(згідно Положення 

про ОП) 

Фактичний стан Передбачається 

Уточнення 

запланованих 

результатів 

навчання ОП 

   вноситься до ОП, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31 травня, після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Уточнення 

найменуванн

я та обсягу (у 

кредитах 

ЕCTS) 

дисциплін 

(модулів) та 

практик 

обов’язкової 

частини 

навчального 

плану 

відповідно до 

внесених змін 

у програму 

дисципліни / 

практики 

1. Обговорення 

освітніх 

компонентів зі 

стейкхолдерами 

(роботодавці та 

випускники 

Освітньої 

програми) 

Вилучено з ОП 

1. «Основи 

наукових 

досліджень» 

(4 кредити) 

2. «Географічні 

аспекти охорони 

довкілля» 

(4 кредити)3. 

«Туризм і 

методика 

туристичної 

роботи» 

(3 кредити) 

Впроваджено в 

ОП 

1.Вступ до фаху 

(3 кредити) 

 

вноситься до 

навчального плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31 травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Перерозподіл 

дисциплін, 

практик з 

циклу 

вибіркових до 

циклу 

обов’язкових 

освітніх 

компонентів 

1. Обговорення 

освітніх 

компонентів зі 

стейкхолдерами 

(роботодавці та 

випускники 

Освітньої 

програми)Геогра

фія 2019 року) 

 1.Практичний 

курс іноземної 

мови з 

навчальною 

практикою та 

курсовою 

роботою 

2.Теоретичний 

курс іноземної 

мови 

3.Історія 

іноземної мови 

4.Теорія і 

практика 

перекладу 

 

вноситься до 

навчального плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 



Оновлення 

переліку 

дисциплін 

для вільного 

вибору 

студентами 

1. Введення 

стандарту вищої 

освіти 

спеціальності 

103 Науки про 

Землю 

2. Обговорення 

освітніх 

компонентів зі 

стейкхолдерами 

(роботодавці та 

випускники 

Освітньої 

програми Науки 

про Землю. 

Географія 2019 

року) 

 Впроваджено в 

ОП 

1.Історія 

географічних 

досліджень 

2.Геоінформацій

ні технології  

3.Історія 

географії 

4.Географія 

населення 

5.Основи 

технологій 

виробництва 

6.Рекреаційна 

географія 

7.Географічні 

аспекти в  

геоекології 

8.Мінеральні 

ресурси України 

9.Медична 

географія 

10.Урбоекологія 

11.Естетика 

ландшафту 

12.Світова 

геологія 

родовищ 

корисних 

копалин 

13.Основи теорії 

суспільної  

географії 

14.Фізична 

географія 

Запорізької 

області. 

вноситься до 

навчального плану 

та до каталогу 

вибіркових 

дисциплін 

університету, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Зміни 

розподілу 

годин у 

межах 

дисципліни: 

- Аудитор

ні 

години/самос

тійна робота 

- лекції/се

мінари  

 1.«Ландшафтозн

авство з 

навчальною 

практикою та 

курсовою 

роботою»  

- 46/74 год. 

- 16/30 год. 

1.«Ландшафтозн

авство з 

навчальною 

практикою та 

курсовою 

роботою» 

-78/132 год. 

- 34/44 год. 

вноситься до 

навчального плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31 травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Зміна форми 

контролю: 

- Екзамен/зал

ік 

1. Ініціатива 

гаранта та групи 

розробників 

освітньої 

1.«Ландшафтозн

авство з 

навчальною 

практикою та 

1.«Ландшафтозн

авство з 

навчальною 

практикою та 

вноситься до 

навчального плану, 

затверджується 

вченою радою 



програми 

Спеціальності 

курсовою 

роботою» 

(екзамен) 

 

курсовою 

роботою» (залік, 

екзамен) 

 

університету до 

31 травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Зміна 

семестру 

викладання 

дисципліни, 

проведення 

навчальної 

(виробничої) 

практики 

1. Ініціатива 

гаранта та групи 

розробників 

освітньої 

програми 

Спеціальності 

1.«Ландшафтозн

авство з 

навчальною 

практикою та 

курсовою 

роботою» 

(5 семестр) 

2. Географічні 

аспекти в 

геоекології 

(1 семестр) 

3. Навчальна 

практика з 

«Метеорології і 

кліматології» 

(1 семестр) 

4. Навчальна 

практика з 

«Ландшафтозна

вства» 

(5 семестр) 

1.«Ландшафтозн

авство з 

навчальною 

практикою та 

курсовою 

роботою» 

(5, 6 семестр) 

2. Географічні 

аспекти в 

геоекології 

(5 семестр) 

3. Навчальна 

практика з 

«Метеорології і 

кліматології» 

(2 семестр) 

4. Навчальна 

практика з 

«Ландшафтознав

ства» 

(6 семестр) 

вноситься до 

навчального плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Зміни у 

програмах 

дисциплін 

(кількість і 

перелік тем, 

послідовність 

їх вивчення, 

теми 

лабораторних 

занять, форми 

і методи 

контролю 

тощо) 

   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується на 

засіданні кафедри, 

передається до 

навчально-

методичних комісій 

інституту/факульте

ту і затверджується 

на вченій раді 

інституту/ 

факультету 

Зміни у 

програмах 

практик 

(кількість і 

перелік тем, 

бази практик, 

форми і 

методи 

контролю 

тощо) 

   вноситься до 

програми практики, 

затверджується на 

засіданні кафедри, 

передається до 

навчально-

методичних комісій 

інституту/ 

факультету і 

затверджується на 

вченій раді 

інституту/ 



факультету 

Зміни змісту 

й форм 

контрою 

самостійної 

роботи у 

межах 

дисципліни/п

рактики 

   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується на 

засіданні кафедри 

Зміни тем 

курсових 

робіт 

   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується на 

засіданні кафедри 

Зміни тем 

дипломних 

робіт 

   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується на 

засіданні кафедри 

 


