
Інформація 

про оприлюднення силабусів навчальних дисциплін та ОПП/ОНП 

на сайтах кафедр/факультетів/інститутів 

(2020-2021 н.р.) 
 

Факультет Кафедра  

факультету 

– Назва ОПП/ОНП,  

(ступінь вищої освіти, 

спеціальність/спеціалізація, галузь 

знання); 

– дата затвердження ОПП/ОНП, 

№ протоколу та  

№ наказу; 

– наявність акредитації (термін дії) 

Посилання на 

ОПП/ОНП  

Кількість 

НД, які 

забезпечує 

кафедра 

Кількість 

силабусів 

НД 

оприлюдн

ених на 

сайті 

кафедри/

факультет

у 

Посилання на 

сторінку,  

де оприлюднені 

силабуси НД 

Географічний  

 

 

Кафедра 

географії та 

менеджменту 

туризму 

«Міжнародний туризм» 
підготовка здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти; 
спеціальність 242 «Туризм»; 

галузь знань 24 «Сфера 
обслуговування»; 

(протокол №6 від 29 травня 2019 
року, 
наказ №162 від 4 червня 2019 року) 

https://drive.google.co

m/file/d/1M_ZY9Uuv

leRkBfAzSiBlM35Jlh

JZO-OO/view 

 

 

 

 

 

 

24 24 http://www.geoto

ur.chnu.edu.ua/in

dex.php?page=ua/

04disciplines 

 

Кафедра 

географії 

України та 

регіоналістики 

ОП «Географія» 
підготовка здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти;  
спеціальність 106 Географія; 

галузь знань 10 «Природничі науки»; 
протокол № 9від 2 вересня 2018 року, 

термін дії 2019-2024 рр. 
 
 

ОП «Регіональний розвиток і 
просторове планування» 

https://drive.google.co

m/file/d/19BQfluQqc

Qqhm4q5c3E0--cF-

PRscXNp/view 

 

 

 

 

 

https://drive.google.co

m/file/d/1lrK3GOowy

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoukr.c

hnu.edu.ua/index.ph

p?page=ua/04discipl

ines 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1M_ZY9UuvleRkBfAzSiBlM35JlhJZO-OO/view
https://drive.google.com/file/d/1M_ZY9UuvleRkBfAzSiBlM35JlhJZO-OO/view
https://drive.google.com/file/d/1M_ZY9UuvleRkBfAzSiBlM35JlhJZO-OO/view
https://drive.google.com/file/d/1M_ZY9UuvleRkBfAzSiBlM35JlhJZO-OO/view
http://www.geotour.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
http://www.geotour.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
http://www.geotour.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
http://www.geotour.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
https://drive.google.com/file/d/19BQfluQqcQqhm4q5c3E0--cF-PRscXNp/view
https://drive.google.com/file/d/19BQfluQqcQqhm4q5c3E0--cF-PRscXNp/view
https://drive.google.com/file/d/19BQfluQqcQqhm4q5c3E0--cF-PRscXNp/view
https://drive.google.com/file/d/19BQfluQqcQqhm4q5c3E0--cF-PRscXNp/view
https://drive.google.com/file/d/1lrK3GOowyYHO_3SrxUyu-JOlssrWLvcx/view
https://drive.google.com/file/d/1lrK3GOowyYHO_3SrxUyu-JOlssrWLvcx/view
http://www.geoukr.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
http://www.geoukr.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
http://www.geoukr.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
http://www.geoukr.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines


підготовка здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти;  

спеціальність 106 Географія; 
галузь знань 10 «Природничі науки»; 
протокол №4 від 28 квітня 2020 року, 
наказ №122 від 28 квітня 2020 року; 

 термін дії 2020-2025 рр. 
 
 

ОП «Регіональний розвиток і 
просторове планування» 

підготовка здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти;  

спеціальність 106 Географія; 
галузь знань 10 «Природничі науки»; 
протокол №3 від 8 квітня 2020 року, 
наказ №110 від 8 квітня 2020  року; 

 термін дії 2020-2022рр. 
 

YHO_3SrxUyu-

JOlssrWLvcx/view 

 

 

 

 

 
 
 

http://geo.chnu.edu.ua

/res//geo/abit/edprg/10

6_geo_op_reg.pdf 

6 
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5 
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 Кафедра 

гідрометео-

рології та 

водних ресурсів 

«Гідрометеорологія» 
підготовка здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти;  
спеціальність 103 Науки про Землю; 

галузь знань 10 «Природничі науки»; 
протокол №6 від 30 червня 2020 року, 

наказ №181 від 1 липня 2020 року; 
термін дії – 2020-2025 рр.. 

https://drive.google.c
om/file/d/1wUy6Of4i
TkDFvU6aX_UuTVbZf

GCP7fOb/view 

17 14 http://www.hydroec
ology.chnu.edu.ua/i
ndex.php?page=ua/

04disciplines 

 «Гідрологія» 
підготовка здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти;  
спеціальність 103 Науки про Землю; 

галузь знань 10 «Природничі науки»; 
протокол №6 від 30 червня 2020 року, 

наказ №181 від 1 липня 2020 року; 
термін дії – 2020-2025 рр.. 

https://drive.google.co

m/file/d/1Dz9x6WC-

djjzkqycVbkme7fzWt

a69TGf/view 

6 4 http://www.hydroec
ology.chnu.edu.ua/i
ndex.php?page=ua/

04disciplines 

http://geo.chnu.edu.ua/res/geo/abit/edprg/106_geo_op_reg.pdf
http://geo.chnu.edu.ua/res/geo/abit/edprg/106_geo_op_reg.pdf
http://geo.chnu.edu.ua/res/geo/abit/edprg/106_geo_op_reg.pdf
https://drive.google.com/file/d/1wUy6Of4iTkDFvU6aX_UuTVbZfGCP7fOb/view
https://drive.google.com/file/d/1wUy6Of4iTkDFvU6aX_UuTVbZfGCP7fOb/view
https://drive.google.com/file/d/1wUy6Of4iTkDFvU6aX_UuTVbZfGCP7fOb/view
https://drive.google.com/file/d/1wUy6Of4iTkDFvU6aX_UuTVbZfGCP7fOb/view
http://www.hydroecology.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
http://www.hydroecology.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
http://www.hydroecology.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
http://www.hydroecology.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
https://drive.google.com/file/d/1Dz9x6WC-djjzkqycVbkme7fzWta69TGf/view
https://drive.google.com/file/d/1Dz9x6WC-djjzkqycVbkme7fzWta69TGf/view
https://drive.google.com/file/d/1Dz9x6WC-djjzkqycVbkme7fzWta69TGf/view
https://drive.google.com/file/d/1Dz9x6WC-djjzkqycVbkme7fzWta69TGf/view
http://www.hydroecology.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
http://www.hydroecology.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
http://www.hydroecology.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
http://www.hydroecology.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines


 «Раціональне використання і охорона 
водних ресурсів» 

підготовка здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти;  

спеціальність 192 Будівництво та 
цивільна інженерія; 

галузь знань 19 «Архітектура та 
будівництво»; 

протокол №6 від 6 червня 2017 року, 
наказ №162а/8 від 3 липня 2017 року; 

термін дії – 2018-2023 рр.. 

https://drive.google.co

m/file/d/1QqMn2u86

Y8AjmOlSAVgLYeD

Bo4Tk2V_S/view 

4 3 http://www.hydroec
ology.chnu.edu.ua/i
ndex.php?page=ua/

04disciplines 

 Кафедра 

економічної 

географії та 

екологічного 

менеджменту 

ОП «Менеджмент туристичної 
індустрії» 

підготовка здобувачів першого 
(бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти;  
спеціальність 073 Менеджмент; 
галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування»; 
протокол №6 від 6 червня 2020 року, 
наказ №181 від 01 липня 2020 року; 

термін дії до 2023 рр. 
 

 
ОП «Географія» 

підготовка здобувачів першого 
(бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти;  
спеціальність 106 Географія 

 
 

ОП «Середня освіта» (Географія) 

підготовка здобувачів першого 
(бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти;  

https://drive.google.co

m/file/d/1ZYuiARgh6

fYuRXElQi12O3accE

aTgykz/view 

 
https://drive.google.co

m/file/d/15N4sx3Czs

OsOkczv0j0niKaqQd

LdnEHy/view 

 

 

 

 

https://drive.google.co

m/file/d/15wTehBHD

fDimWar1pAkIAT_c

Ur0vxXCL/view 

 
 
 

https://drive.google.co

m/file/d/19BQfluQqc

Qqhm4q5c3E0--cF-

PRscXNp/view 

32 32 http://ecogeo.cv.ua/

%d1%81%d0%b8%

d0%bb%d0%b0%d0

%b1%d1%83%d1%

81%d0%b8/ 

 

https://drive.google.com/file/d/1QqMn2u86Y8AjmOlSAVgLYeDBo4Tk2V_S/view
https://drive.google.com/file/d/1QqMn2u86Y8AjmOlSAVgLYeDBo4Tk2V_S/view
https://drive.google.com/file/d/1QqMn2u86Y8AjmOlSAVgLYeDBo4Tk2V_S/view
https://drive.google.com/file/d/1QqMn2u86Y8AjmOlSAVgLYeDBo4Tk2V_S/view
http://www.hydroecology.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
http://www.hydroecology.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
http://www.hydroecology.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
http://www.hydroecology.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines
https://drive.google.com/file/d/1ZYuiARgh6fYuRXElQi12O3accEaTgykz/view
https://drive.google.com/file/d/1ZYuiARgh6fYuRXElQi12O3accEaTgykz/view
https://drive.google.com/file/d/1ZYuiARgh6fYuRXElQi12O3accEaTgykz/view
https://drive.google.com/file/d/1ZYuiARgh6fYuRXElQi12O3accEaTgykz/view
https://drive.google.com/file/d/15N4sx3CzsOsOkczv0j0niKaqQdLdnEHy/view
https://drive.google.com/file/d/15N4sx3CzsOsOkczv0j0niKaqQdLdnEHy/view
https://drive.google.com/file/d/15N4sx3CzsOsOkczv0j0niKaqQdLdnEHy/view
https://drive.google.com/file/d/15N4sx3CzsOsOkczv0j0niKaqQdLdnEHy/view
https://drive.google.com/file/d/15wTehBHDfDimWar1pAkIAT_cUr0vxXCL/view
https://drive.google.com/file/d/15wTehBHDfDimWar1pAkIAT_cUr0vxXCL/view
https://drive.google.com/file/d/15wTehBHDfDimWar1pAkIAT_cUr0vxXCL/view
https://drive.google.com/file/d/15wTehBHDfDimWar1pAkIAT_cUr0vxXCL/view
https://drive.google.com/file/d/19BQfluQqcQqhm4q5c3E0--cF-PRscXNp/view
https://drive.google.com/file/d/19BQfluQqcQqhm4q5c3E0--cF-PRscXNp/view
https://drive.google.com/file/d/19BQfluQqcQqhm4q5c3E0--cF-PRscXNp/view
https://drive.google.com/file/d/19BQfluQqcQqhm4q5c3E0--cF-PRscXNp/view
http://ecogeo.cv.ua/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81%d0%b8/
http://ecogeo.cv.ua/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81%d0%b8/
http://ecogeo.cv.ua/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81%d0%b8/
http://ecogeo.cv.ua/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81%d0%b8/
http://ecogeo.cv.ua/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81%d0%b8/


спеціальність 014 Середня освіта 
(Географія); 

галузь знань 01 Освіта; 
протокол №9 від 2 вересня 2018 року 

 

https://drive.google.co

m/file/d/1272ibrbVPD

0lbd7Kul1N1R9Sq0U

olq8b/view 

 

https://drive.google.co

m/file/d/18XDQ9uL7

RTkUXcjovFAtnLNI

vwgiujyM/view 

 

  Кафедра 

соціальної 

географії та 

рекреаційного 

природокористу-

вання 

 «Туризмознавство» 
підготовка здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти;  
спеціальність 242 Туризм; 

галузь знань 24 «Сфера 
обслуговування»; 

протокол №7 від 31серпня 2020 року, 
термін дії 2 роки(або – 2020-2022 рр.). 

http://www.socgeo.ch

nu.edu.ua/index.php?p

age=ua/12disciplin 

 

30 29 http://www.socgeo.c

hnu.edu.ua/index.ph

p?page=ua/12discipl

in 

 

Кафедра 

фізичної 

географії, 

геоморфології 

та 

палеогеографії 

106 Географія  (бакалавр) https://drive.google.c
om/file/d/15wTehBH
DfDimWar1pAkIAT_c

Ur0vxXCL/view 
 

  

12 

http://www.physgeo.

chnu.edu.ua/index.p

hp?page=ua/07sylab

us 

014 Середня  освіта Географія (бакалавр) https://drive.google.co

m/file/d/1272ibrbVPD

0lbd7Kul1N1R9Sq0U

olq8b/view 

 

  http://www.physgeo.

chnu.edu.ua/index.p

hp?page=ua/07sylab

us 

 

106 Географія  (магістр) https://drive.google.co

m/file/d/19BQfluQqc

Qqhm4q5c3E0--cF-

PRscXNp/view 

 

  http://www.physgeo.

chnu.edu.ua/index.p

hp?page=ua/07sylab

us 

 

https://drive.google.com/file/d/1272ibrbVPD0lbd7Kul1N1R9Sq0Uolq8b/view
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https://drive.google.com/file/d/1272ibrbVPD0lbd7Kul1N1R9Sq0Uolq8b/view
https://drive.google.com/file/d/18XDQ9uL7RTkUXcjovFAtnLNIvwgiujyM/view
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https://drive.google.com/file/d/18XDQ9uL7RTkUXcjovFAtnLNIvwgiujyM/view
http://www.socgeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/12disciplin
http://www.socgeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/12disciplin
http://www.socgeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/12disciplin
http://www.socgeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/12disciplin
http://www.socgeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/12disciplin
http://www.socgeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/12disciplin
http://www.socgeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/12disciplin
https://drive.google.com/file/d/15wTehBHDfDimWar1pAkIAT_cUr0vxXCL/view
https://drive.google.com/file/d/15wTehBHDfDimWar1pAkIAT_cUr0vxXCL/view
https://drive.google.com/file/d/15wTehBHDfDimWar1pAkIAT_cUr0vxXCL/view
https://drive.google.com/file/d/15wTehBHDfDimWar1pAkIAT_cUr0vxXCL/view
http://www.physgeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/07sylabus
http://www.physgeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/07sylabus
http://www.physgeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/07sylabus
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https://drive.google.com/file/d/1272ibrbVPD0lbd7Kul1N1R9Sq0Uolq8b/view
https://drive.google.com/file/d/1272ibrbVPD0lbd7Kul1N1R9Sq0Uolq8b/view
https://drive.google.com/file/d/1272ibrbVPD0lbd7Kul1N1R9Sq0Uolq8b/view
https://drive.google.com/file/d/1272ibrbVPD0lbd7Kul1N1R9Sq0Uolq8b/view
http://www.physgeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/07sylabus
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https://drive.google.com/file/d/19BQfluQqcQqhm4q5c3E0--cF-PRscXNp/view
https://drive.google.com/file/d/19BQfluQqcQqhm4q5c3E0--cF-PRscXNp/view
https://drive.google.com/file/d/19BQfluQqcQqhm4q5c3E0--cF-PRscXNp/view
http://www.physgeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/07sylabus
http://www.physgeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/07sylabus
http://www.physgeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/07sylabus
http://www.physgeo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/07sylabus


014 Середня  освіта Географія (магістр) https://drive.google.c
om/file/d/18XDQ9uL7
RTkUXcjovFAtnLNIvwg

iujyM/view 
 

  http://www.physgeo.

chnu.edu.ua/index.p

hp?page=ua/07sylab

us 

 

Кафедра 

геодезії, 

картографії та 

управління 

територіями 

«Геодезія та землеустрій» 
підготовка здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти; 
спеціальність 193 «Геодезія та 

землеустрій»; 
галузь знань 19 Архітектура та 

будівництво; 

 

https://drive.google.co

m/file/d/1t5nG94KAi

P1OzaRiP76BfXm7K

uaZlOq8/view 

 

14 14 http://geode.zzz.com

.ua/%d1%80%d0%b

e%d0%b1%d0%be

%d1%87%d1%96-

%d0%bf%d1%80%d

0%be%d0%b3%d1

%80%d0%b0%d0%

bc%d0%b8-

%d1%82%d0%b0-

%d1%81%d0%b8%

d0%bb%d0%b0%d0

%b1%d1%83%d1%

81%d0%b8-

%d0%b4%d0%b8%

d1%81%d1%86%d0

%b8%d0%bf%d0%b
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«Геодезія та землеустрій» 
підготовка здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти; 
спеціальність 193 «Геодезія»; 
галузь знань 19 Архітектура та 

будівництво; 

(протокол №5 від 25 травня 2020 
року, 
наказ №142 від 27 травня 2020 року). 
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