
ТАБЛИЦЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

за результатами моніторингу освітньо-професійної програми Географія 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за підсумками 2020-2021 навчального року 

 

№ Пропозиція 
Реакція  

групи забезпечення 

ПІП члена 

групи 

забезпечення / 

стейкголдера 

Місце роботи Посада 

1. 

У зв’язку з виходом стандарту 

вищої освіти України для 

спеціальності 106 Географія (Наказ 

МОН від 11.05.2021 р. № 519 

другого рівня вищої освіти оновити 

освітньо-професійну програму 

відповідно до стандарту. 

У зв’язку зі смертю Б.М. Нешатаєва 

змінити гаранта ОПП Географія та 

ввести до складу групи 

забезпечення  

здобувача вищої освіти. 

Оновити освітньо-професійну 

програму Географія другого 

рівня вищої освіти галузі знань 

10 Природничі науки 

спеціальності 106 Географія 

відповідно до стандарту вищої 

освіти України підготувавши 

відповідний проєкт 

Внести до складу групи 

забезпечення здобувача вищої 

освіти та призначити гаранта 

ОПП 

Пономарьов 

О.М. 

Сумський 

обласний 

центру з 

гідрометеоро

логії 

голова 

експертної 

ради 

стейкголдерів, 

начальник 

Сумського 

обласного 

центру з 

гідрометеороло

гії 

2. 

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 

Корнус О.Г. 

СумДПУ 

імені А.С. 

Макаренка 

Зав. кафедри 

загальної та 

регіональної 

географії 

3. 

Оновити навчально-методичне 

забезпечення освітнього процесу у 

частині методичних вказівок, 

НПП проаналізувати наявне 

навально-методичне 

забезпечення і за необхідності 

Корнус А.О. 

СумДПУ 

імені А.С. 

Макаренка 

доцент 

кафедри 

загальної та 



рекомендацій до виконання 

самостійної роботи.  

доповнити його. регіональної 

географії 

4. 

Розробити методичні вказівки до 

виконання кваліфікаційної роботи 

магістра у відповідності до 

оновленого університетського 

«Положення про кваліфікаційну 

роботу» 

Підготувати до друку методичні 

вказівки до виконання 

кваліфікаційної роботи магістра. 

Сюткін С.І. 

СумДПУ 

імені А.С. 

Макаренка 

Доцент 

кафедри 

загальної та 

регіональної 

географії 

5. 

Постійно оновлювати робочі 

програми / силабуси навчальних 

дисциплін; оновлені робочі 

програми / 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.    

Данильченко 

О.С. 

СумДПУ 

імені А.С. 

Макаренка 

Ст. викладач 

загальної та 

регіональної 

географії 

6. 

Розробити методичні вказівки до 

проведення виробничої практики на 

підприємстві (установі) 

Керівнику виробничої практики 

розробити методичні вказівки 

до її проведення. 

Тесленко Т.М. 

Туристична 

фірма 

«Росинка» 

директор 

7. 

Проводити регулярно опитування 

здобувачів вищої освіти щодо якості 

освітнього процесу. 

Залучати стейкголдерів до 

проведення занять на ОПП. 

Кафедрі організовувати 

посеместрове опитування 

студентів щодо якості 

освітнього процесу. 

Активізувати роботу зі 

стейкголдерами щодо залучення 

їх до освітнього процесу.  

Лук’янов А.М. 

Сумський 

державний 

педагогічний 

університет 

імені А.С. 

Макаренка 

Секретар 

експертної 

ради та 

староста 742 

групи 

 

Зав. кафедри                                О. Г. Корнус 


