
ТАБЛИЦЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

 

за результатами моніторингу освітньо-професійної програми Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я 

людини) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за підсумками 2020-2021 навчального року 

№ 

ПІП члена 

групи 

забезпечення / 

стейкхолдера 

Місце роботи Посада Пропозиція 
Реакція  

групи забезпечення 

2. Корнус О.Г. 

СумДПУ 

імені А.С. 

Макаренка 

Зав. кафедри 

загальної та 

регіональної 

географії 

Посилити увагу до питання 

відповідності викладачів п. 37 

Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності.  

При визначенні тематики 

підвищення кваліфікації, 

публікаційній активності, тощо 

враховувати вимоги п. 37 

Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності 

3. Корнус А.О. 

СумДПУ 

імені А.С. 

Макаренка 

доцент 

кафедри 

загальної та 

регіональної 

географії 

Оновити навчально-методичне 

забезпечення освітнього процесу 

у частині методичних вказівок, 

рекомендацій до виконання 

самостійної роботи.  

НПП проаналізувати наявне 

навально-методичне забезпечення і 

за необхідності доповнити його. 

4. Сюткін С.І. 

СумДПУ 

імені А.С. 

Макаренка 

Доцент 

кафедри 

загальної та 

регіональної 

географії 

Залучати більш активно до 

наукової діяльності студентів, 

зокрема в участі у 

Всеукраїнському конкурсі 

наукових робіт з географії та/або з 

методики навчання географії, 

олімпіадах, наукових конферен-

ціях тощо. 

Викладачам кафедри залучати 

студентів до активної наукової 

діяльності. 



5. 
Данильченко 

О. С. 

СумДПУ 

імені А.С. 

Макаренка 

Ст. викладач 

загальної та 

регіональної 

географії 

Постійно оновлювати робочі 

програми / силабуси навчальних 

дисциплін; оновлені РП / 

силабуси  оприлюднити на веб-

сторінці кафедри 

Викладачам кафедри щороку перед 

новим навчальним роком подавати 

на затвердження кафедри нові або 

оновлені робочі програми 

навчальних дисциплін та силабуси 

до них і розміщувати їх на веб-

сторінці кафедри.    

6. Спасьонова С.О. 

 

СумДПУ 

імені А.С. 

Макаренка 

Студентка 721 

групи 

Секретар 

експертної 

ради 

стейкхолдерів 

Залучати стейкхолдерів до 

проведення занять на ОПП.  

Активізувати роботу зі стейк-

холдерами щодо залучення їх до 

освітнього процесу. 

7. Горшеніна С. П. 

Конотопська 

загальноосвіт

ня школа І - 

ІІІ ступенів 

№ 10 

Конотопської 

міської ради 

Директор 

Проводити регулярно опитування 

здобувачів вищої освіти щодо 

якості освітнього процесу. 

 

Кафедрі організовувати щосемест-

рове опитування студентів щодо 

якості освітнього процесу. 

 

 

 

Зав. кафедри                                О. Г. Корнус 

 


