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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 

-- -- 

 

-- вноситься до ОП, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня, 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 

 

Ініціатива 

гаранта 

освітньої 

програми, 

керівника 

проектної 

групи 

спеціальності, 

здобувачів 

вищої освіти, 

роботодавців 

1.Основи 

сталого 

соціально-

економічног

о розвитку. 

2.Сучасні 

проблеми 

ландшафтоз

навства 

 

1. Географічне 

моделювання. 

2.Біоетика і 

біобезпека. 

3.Історичний 

розвиток 

біологічних 

систем.  

вноситься до 

навчального плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня 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.Адаптоген

ез у 

біологічних 

системах. 

 

1.Популяційна 

біологія 

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  

Ініціатива 

гаранта 

освітньої 

програми, 

керівника 

проектної 

групи 

 Додатково 

включено до 

переліку: 

1.Геологічний 

туризм 

2.Меліоративна 

географія 

вноситься до 

навчального плану 

та до каталогу 

вибіркових 

дисциплін 

університету, 

затверджується 



спеціальності, 

здобувачів 

вищої освіти, 

роботодавців 

3.Методологія 

природничої 

музейної справи 

4.Ландшафтне 

планування та 

землевпорядкув

ання. 

5.Дистанційне 

зондування 

Землі. 

6.Географічна 

експертиза в 

геоурбанистики 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про ОП 

Зміни розподілу 

годин у межах 

дисципліни: 

-Аудиторні 

години/самостійна 

робота 

-лекції/семінари  

 1.Політична 

географія 

(3кредити) 

-34/ 56,  

-12/22 

2.Антропоге

нна 

географія 

(3кредити). 

-34/ 56,  

-12/22. 

1.Політична 

географія 

(4кредити). 

- 42/78 

- 14/28 

2.Антропогенна 

географія 

(4кредити). 

- 42/78 

- 14/28 

 

вноситься до 

навчального плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про ОП 

 

Зміна форми 

контролю: 

- Екзамен/залік 

 

Ініціатива 

науково-

педагогічних 

працівників 

відповідних 

кафедр, 

здобувачів 

вищої освіти 

Філогенія 

рослин і 

тварин 

 (екзамен). 

Філогенія 

рослин і тварин 

 (залік). 

вноситься до 

навчального плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про ОП 

 

Зміна семестру 

викладання 

дисципліни, 

проведення 

навчальної 

(виробничої) 

практики  

Ініціатива 

науково-

педагогічних 

працівників 

відповідних 

кафедр, 

стейкхолдерів 

Популяційна 

біологія (2 

семестр) 

 

Популяційна 

біологія (1 

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 

-- -- -- вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується на 

засіданні кафедри, 



лабораторних 

занять, форми і 

методи контролю 

тощо) 

передається до 

навчально-

методичних комісій 

інституту/ 

факультету 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/практи

ки 

-- -- -- 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 

 


