
ТАБЛИЦЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

за результатами моніторингу ОПП Географія 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 106 Географія за 2021 рік 

 

№ 

ПІП члена 

групи 

забезпечення / 

стейкхолдера 

Місце роботи Посада Пропозиція 
Реакція  

групи забезпечення 

1. 

Пономарьов 

О.М. 

Сумський 

обласний 

центру з 

гідрометеоро

логії 

голова експертної 

ради 

стейкхолдерів, 

начальник 

Сумського 

обласного центру з 

гідрометеорології 

У зв’язку зі смертю Б.М. 

Нешатаєва змінити гаранта ОПП 

Географія. У структурно-логічній 

схемі в ОПП відобразити зв’язки 

між освітніми компонентами.  

Призначити гарантом ОПП 

к.г.н., доц., зав. кафедри 

Корнус О.Г. 

Внести зміни у структурно-

логічну схему ОПП 

2. Корнус О.Г. 

СумДПУ 

імені А.С. 

Макаренка 

Зав. кафедри 

загальної та 

регіональної 

географії 

Розширити перелік СК в ОПП. 

Науково-педагогічним 

працівникам розробити робочі 

програми і силабуси до нової 

ОПП. 

Додати в ОПП СК, які будуть 

забезпечувати результати 

навчання окремих ОК. 

Розробити силабуси і робочі 

програми до ОПП. 

3. Корнус А.О. 

СумДПУ 

імені А.С. 

Макаренка 

доцент кафедри 

загальної та 

регіональної 

географії 

Уточнити назву дисципліни 

зазначивши у ній «раціональне 

природокористування». Така 

система використання природних 

ресурсів характерна для 

інтенсивного господарства та 

активно впроваджується з другої 

половини XX століття. Поняття 

Внести зміни в ОПП і назвати 

ОК «Геоекологічні  проблеми 

раціонального 

природокористування». 



раціонального 

природокористування закріплене 

в Україні на законодавчому рівні. 

4. Сюткін С.І. 

СумДПУ 

імені А.С. 

Макаренка 

Доцент кафедри 

загальної та 

регіональної 

географії 

Змінити назву ОК «Історія та 

методологія географічної науки» 

на «Теорія та методологія 

географічної науки», так як 

історичні аспекти географічної 

науки розглядаються при 

вивченні теорії 

Також потрібно збільшити 

кількість кредитів, бо 3 кредити 

будуть недостатніми для 

опанування такого 

фундаментального курсу. 

Внести зміни в ОПП і 

навчальний план, робочу 

програму і силабус 

5. 
Данильченко 

О.С. 

СумДПУ 

імені А.С. 

Макаренка 

Ст. викладач 

загальної та 

регіональної 

географії 

Замінити назву дисципліни, так 

як навчальна дисципліна 

«Геоекологія» викладається на 

ОПП першого рівня вищої освіти 

і деякі аспекти геоекологічних 

досліджень магістранти вже 

вивчали. Враховуючи актуальні 

проблеми світового масштабу з 

водними ресурсними та їх 

екологічним станом, пропоную 

зосередити вивчення дисципліни 

на гідроекологічному 

моніторингу. 

Внести зміни в ОПП і 

навчальний план та змінити 

назву ОК на 

«Гідроекологічний 

моніторинг» 



6. Король О.М. 

СумДПУ 

імені А.С. 

Макаренка 

Ст. викладач 

загальної та 

регіональної 

географії 

Розширити перелік ПРН для 

дисциплін загальної підготовки і 

ОК 2.5 і 2.8. 

Внести зміни в ОПП 

7. Бортнік І.В. 

  Заступник 

директора – 

начальник 

управління 

планування та 

запобігання 

надзвичайним   

 У назві навчальної дисципліни 

«Туристсько-рекреаційні системи 

світу» замінити системи на 

регіони. Таким чином можна буде 

краще висвітлити територіальні 

(географічні) аспекти даної 

проблематики. 

 Внести зміни в ОПП, 

навчальний план та робочу 

програму і силабус 

 

Зав. кафедри                                О. Г. Корнус 

 

 


