
ТАБЛИЦЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

за результатами моніторингу освітньо-професійної програми 014 Середня освіта (Географія) 

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

 

№ 

ПІП члена групи 

забезпечення / 

стейкголдера 

Місце роботи Посада Пропозиція 
Реакція  

групи забезпечення 

1. Корнус А.О. 
СумДПУ імені 

А.С. Макаренка 

Гарант ОПП, 

доц. 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. 

2. Корнус О.Г. 
СумДПУ імені 

А.С. Макаренка 

Зав. кафедри 

загальної та 

регіональної 

географії 

У зв’язку зі смертю Б.М. Нешатаєва та 

закінченням навчання Пройдаковою 

Д.В. внести зміни до складу групи 

розробників / групи забезпечення ОПП 

Включити до складу групи забезпечення 

ОПП к.п.н., ст. викл. Король О.М.  

3. Сюткін С.І. 
СумДПУ імені 

А.С. Макаренка 

Доцент кафедри 

загальної та 

регіональної 

географії 

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. 

4. 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, які розміщувати на 

веб-сторінці кафедри.    

5. Спасьонова С.О. 

Сумський 

державний 

педагогічний 

університет 

імені А.С. 

Макаренка 

студентка 721 

групи 

Звернути увагу окремих викладачів, що 

за результатами опитування здобувачів 

вищої освіти, частина з них вказала на 

незрозумілість критеріїв оцінювання, 

невідповідну кількість практичних 

завдань, завдань для самостійної 

роботи. 

НПП ознайомитися з результатами 

анкетування студентів щодо якості 

освітнього процесу. Король О.М. − при 

викладанні навчальної дисципліни 

«Сучасні технології навчання географії» 

розробити чіткі критерії оцінювання і 

ознайомлювати з ними студентів на 



першому занятті; Король О.М., Сюткін 

С.І. – переглянути обсяг та кількість 

завдань для практичних робіт і 

самостійної роботи, Сюткіну С.І., Король 

О.М., Москаленку М.П. активніше 

використовувати сучасні технології 

навчання. 

6. Щербань Н. М. 

Сумська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

№8 

Директор, член 

експертної ради 

стейкголдерів 

Зважаючи на результати опитування 

здобувачів вищої освіти, необхідність 

дотримання акредитаційних вимог, 

внести зміни до складу експертної ради 

стейкголдерів. 

Ввести до складу експертної ради 

стейкголдерів: 1) Рябуху А.П. − 

начальника управління Державної 

служби якості освіти у Сумській області; 

2) Шако І.В. – студентку 731 групи (як 

представницю студентського 

самоврядування); Голобородько Н. В. 

консультанта з географії Центру 

професійного розвитку педагогічних 

працівників Сумської міської ради.  

Рекомендувати раді стейкголдерів обрати 

зі свого складу голову ради та секретаря. 

7. 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 

8. Горшеніна С.П. 

Конотопська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №10 

Директор, член 

експертної ради 

стейкголдерів 

Оновити робочу програму виробничої 

практики, включити до структури 

робочих програм методи навчання 

Керівнику виробничої практики у ЗЗСО 

оновити робочу програму практики. НПП 

переглянути свої робочі програми та 

внести до їх структури опис методів 

навчання, зокрема інноваційних. 

 

Гарант освітньої програми                             А.О. Корнус 


