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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 

Введення 

стандартів 

вищої освіти 

спеціальності 

103 Науки про 

Землю 

  вноситься до 

ОП, 

затверджується 

вченою радою 

університету 

до 31 травня, 

після 

позитивного 

рішення на 

засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про 

ОП 

Уточнення 

найменування 

та обсягу (у 

кредитах 

ЕCTS) 

дисциплін 

(модулів) та 

практик 

обов’язкової 

частини 

навчального 

плану 

відповідно до 

внесених змін 

у програму 

дисципліни / 

практики 

1.Стандарти 

вищої освіти 

спеціальності 

103 Науки про 

Землю; 

2.Обговорення 

освітніх 

компонентів 

Освітньої 

програми 

Науки про 

Землю. 

Географія зі 

стейкхолдерам

и  

 

Вилучено з ОП 

1. «Методи та засоби 

комп'ютерних 

інформаційних 

технологій» 

(3 кредити) 

2. «Основи сталого 

соціально-

економічного 

розвитку» 

(3 кредити) 

3.«Сучасні проблеми 

ландшафтознавства» 

(3 кредити) 

Впроваджено в ОП 

1. «Географічне 

моделювання (3 

кредити) 

2. «Системний підхід 

в географії» 

(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 

Уточнення 

найменування 

та обсягу (у 

кредитах 

ЕCTS) 

дисциплін 

(модулів) та 

практик 

обов’язкової 

частини 

навчального 

плану 

   вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету 

до 31 травня 

після 

позитивного 

рішення на 

засіданні 

кафедри та ін. 



відповідно до 

внесених змін 

у програму 

дисципліни / 

практики 

структур згідно 

Положення про 

ОП 

Перерозподіл 

дисциплін, 

практик з 

циклу 

вибіркових до 

циклу 

обов’язкових 

освітніх 

компонентів 

   вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету 

до 31 травня 

після 

позитивного 

рішення на 

засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про 

ОП 

Оновлення 

переліку 

дисциплін для 

вільного 

вибору 

студентами  

1. Стандарти 

вищої освіти 

спеціальності 

103 Науки про 

Землю  

2. Ініціатива 

гаранта та 

групи 

розробників 

освітньої 

програми 

3. Обговорення 

освітніх 

компонентів 

Освітньої 

програми 

Науки про 

Землю. 

Географія. зі 

стейкхолдерам

и  

Вилучено з ОП 

1. «Навколишнє 

середовище та 

техногенний вплив» 

2. «Естетика 

геологічного 

середовища» 

3. «Природні 

ресурси та їх 

екологічна оцінка» 

4. «Геологія 

нафтових і газових 

родовищ 

5. «Урбоекологія як 

частина сучасної 

географії» 

6. «Геоекологічні 

аспекти охорони 

довкілля» 

Впроваджено в ОП 

1.«Меліоративна 

географія» 

2.«Геоглобалістика» 

3. «Моніторинг 

гідрогеологічного 

середовища» 

4. «Географічне 

прогнозування» 

5. «Концепції 

сучасного 

природокористуванн

я» 

6. «Концепції 

розвитку 

урбогеосистем» 

7. «Інженерна 

геологія» 

8. «Геопланування» 

9. «Моніторинг та 

прогнозування 

використання 

земель» 

10. «Кадастр 

природних ресурсів» 

вноситься до 

навчального 

плану та до 

каталогу 

вибіркових 

дисциплін 

університету, 

затверджується 

вченою радою 

університету 

до 31 травня 

після 

позитивного 

рішення на 

засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про 

ОП 

Зміни 

розподілу 

годин у 

межах 

дисципліни:А

удиторні 

години/ 

самостійна 

робота 

   вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету 

до 31 травня 

після 

позитивного 



лекції/ 

семінари  

рішення на 

засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про 

ОП 

Зміна форми 

контролю: 

- Екзамен 

/залік 

1. Стандарти 

вищої освіти 

спеціальності 

103 Науки про 

Землю; 

2. Ініціатива 

гаранта та 

групи 

розробників 

освітньої 

програми 

1. «Світова 

економіка 

мінеральної 

сировини» (екзамен) 

1. «Світова 

економіка 

мінеральної 

сировини» (залік) 

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 

семестру 

викладання 

дисципліни, 

проведення 

навчальної 

(виробничої) 

практики 

   вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету 

до 31 травня 

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/ 

факультету і 

затверджується 

на вченій раді 

інституту/ 

факультету 

Зміни у 

програмах 

   вноситься до 

програми 



практик 

(кількість і 

перелік тем, 

бази практик, 

форми і 

методи 

контролю 

тощо) 

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/ 

практики 

   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 

 


