
ТАБЛИЦЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

за результатами громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми 014 Середня освіта (Географія. 

Біологія та здоров’я людини) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта 

(Географія) для 2023 року вступу 

 
Рекомендації/зауваження Реакція проектної групи ПІП члена групи 

забезпечення 

/стейкголдера 

Місце 

роботи 

Посада 

Внести зміни до формулювання кваліфікації в 

ОПП «Бакалавр середньої освіти за предметною 

спеціальністю Середня освіта (Географія). 

Вчитель географії. Вчитель біології та основ 

здоров’я» 

Внесено зміни до формулювання 

кваліфікації в ОПП. 

 

Король О.М. СумДПУ 

імені 

А.С. Макаре

нка 

Гарант ОПП, ст. 

викладач кафедри 

загальної та 

регіональної географії 

Уточнити назви навчальних практик з географії 

за курсами. 

Враховано та названо навчальні 

практики наступним чином: 

1. Навчальна  практика з 

географії (топографо-

географічна). 

2. Навчальна практика з 

географії (фізико-географічна). 

3. Навчальна практика з 

географії (комплексно-

географічна). 

Корнус А.О.  

 

СумДПУ 

імені 

А.С. Макаре

нка 

Доц. кафедри 

загальної та 

регіональної географії 

Змінити назви пропедевтичної та виробничої в 

ЗСО практик відповідно до спеціальності. 

Змінено назви практик 

наступним чином: 

1. Пропедевтична практика з 

психології та педагогіки у 

ЗЗСО. 

2. Виробнича педагогічна 

практика з географії і біології 

та здоров’я людини у ЗЗСО. 

Рябуха А. П. Державна 

служба 

якості освіти 

у Сумській 

області  

Голова 

Уточнити логічні зв’язки між ОК у структурно-

логічній схемі 

Структурно-логічну схему ОПП 

удосконалено 

Браславська О.В. 

(рецензент) 

Уманський 

державний 

педагогічни

й 

університет 

Зав. кафедри географії 

та методики її 

навчання 



імені Павла 

Тичини 

Змінити назву ОК 2.16 «Фізична географія 

материків та океанів» на «Фізична географія 

материків» у зв’язку з включенням переліку 

вибіркових дисциплін «Природа океанів» 

Назву ОК 2.16 змінено на 

«Фізична географія материків». 

Данильченко О. С. СумДПУ 

імені 

А.С. Макаре

нка 

Доц. кафедри 

загальної та 

регіональної географії 

В проекті ОПП прибрати одну форму контролю в 

ОК 2.21 «Регіональна економічна і соціальна 

географія», так як навчальна дисципліна 

викладається в одному семестрі та має одну 

форму контролю – іспит. 

Враховано і залишено одну 

форму контролю. 

Король О.М. СумДПУ 

імені 

А.С. Макаре

нка 

Гарант ОПП, ст. 

викладач кафедри 

загальної та 

регіональної географії 

Передбачити проходження навчальних практик з 

географії за межами Сумської області. 

Врахувати при плануванні та 

розробці робочих програм 

навчальних практик. 

Панченко О.В. СумДПУ 

імені 

А.С. Макаре

нка 

Здобувач вищої освіти 

Змінити назву ОК 2.26 «Методика навчання 

біології» на «Методика навчання біології та 

основ здоров’я» відповідно назви спеціальності 

«Біологія та здоров’я людини». 

Назву ОК 2.26 змінено на 

«Методика навчання біології та 

основ здоров’я». 

Міронець Л. П. СумДПУ 

імені 

А.С. Макаре

нка 

Декан природничо-

географічного 

факультету 

З метою оптимізації співвідношення теоретичної 

та практичної підготовки, зменшити кількість 

кредитів в ПП1 та ПП2 та включити їх до 

відповідних дисциплін: ПП 1 «Навчальна  

практика з географії (топографо-географічна)» 

змінити з 4,5 до 3 кредитів та включити 0,5 

кредитів до ОК 2.6 «Картографія з основами 

топографії» (з 7,5 до 8 кредитів) і 1 кредит до ОК 

2.9 «Геоінформаційні системи і бази даних» (з 3 

до 4 кредитів); ПП 2 «Навчальна практика з 

географії (фізико-географічна)» змінити з 4,5 до 3 

кредитів та включити 1,5 кредити в ОК 2.15 

«Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства» (з 

3,5 до 5 кредитів) 

Враховано ПП1 «Навчальна 

практика з географії (топографо-

географічна)» зменшено на 1,5 

кредити за рахунок включення 

0,5 кредити до ОК 2.6 

«Картографія з основами 

топографії» і 1 кредит до ОК 2.9 

«Геоінформаційні системи і бази 

даних», а також ПП2  

«Навчальна практика з географії 

(фізико-географічна)» зменшено 

на 1,5 за рахунок включення в 

ОК 2.15 «Географія ґрунтів з 

основами ґрунтознавства» 

Король О.М. СумДПУ 

імені 

А.С. Макаре

нка 

Гарант ОПП, ст. 

викладач кафедри 

загальної та 

регіональної географії 

Гарант ОПП                                                                               О.М. Король 


