
 

ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕГЛЯДУ ОП 

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми «Географія» спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Частина ОПП, 

яка оновлюється 

Чинна редакція 

ОПП 2017 р. 

Пропозиція змін  

до ОПП 

2021 р. 
зацікавлена сторона (автор) результати розгляду пропозиції 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Актуальні 

питання історії та 

культури України» 

4 кред., екзамен 

«Актуальні питання 

історії та культури 

України» 

«Актуальні питання історії та 

культури України» 

Враховано зі зменшенням кількості 

кредитів з 4 до 3 без зміни форми 

підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Основи 

раціонального 

природокористуван

ня і охорона 

природи» 

3 кред., екзамен 

«Основи 

раціонального 

природокористуван 

ня і охорона 

природи» 

 

Запропоновано членами 

академічної спільноти 

кафедри фізичної географії, 

геоморфології та 

палеогеографії, 

протокол № 14  від 6 квітня 

2021 р. 

Враховано зі збільшенням кількості 

кредитів з 3 до 4 зі зміною форми 

підсумкового контролю на екзамен 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Географічні 

інформаційні 

системи» 

5 кред., залік 

Географічні 

інформаційні 

системи та 

математичні методи 

обробки даних 

Запропоновано Заячуком 

М.Д., деканом географічного 

факультету Чернівецького 

національного університету 

імені Юрія Федьковича 

Враховано зі зменшенням кількості 

кредитів з 4 до 3, зі зміною в назві та 

без зміни форми підсумкового 

контролю 

 

 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Педагогіка з 

основами 

педмайстерності» 

5 кред., залік 

«Педагогіка та 

майстерність 

управління освітнім 

процесом» 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-

2022 н.р. 

Враховано зі зміною в назві та без зміни 

форми підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Фізична географія 

материків та 

океанів» 

«Фізична географія 

материків та 

океанів» 

Запропоновано членами 

академічної спільноти 

кафедри фізичної географії, 

Враховано зі зменшенням кількості 

кредитів з 8 до 3 та викладанням лише у 

4 семестрі без зміни форми 



8кред., екзамен, 

3-4 семестр 

геоморфології та 

палеогеографії, 

протокол № 14  від 6 квітня 

2021 р. 

підсумкового контролю 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Біогеографія» 

4 кред., екзамен 

«Біогеографія з 

основами екології» 

Запропоновано членами 

академічної спільноти 

кафедри фізичної географії, 

геоморфології та 

палеогеографії, 

протокол № 14  від 6 квітня 

2021 р. 

Враховано зі зменшенням кількості 

кредитів з 4 до 3, зі зміною в назві, 

без зміни форми підсумкового 

контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Ландшафтознавст

во» 

4 кред., екзамен 

«Ландшафтознавств

о» 

Запропоновано членами 

академічної спільноти 

кафедри фізичної географії, 

геоморфології та 

палеогеографії, 

протокол № 14  від 6 квітня 

2021 р. 

Враховано зі зменшенням кількості 

кредитів з 4 до 3  

без зміни форми підсумкового 

контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Фізична географія 

України» 

4 кред., екзамен 

«Фізична географія 

України» 

Запропоновано членами 

академічної спільноти 

кафедри фізичної географії, 

геоморфології та 

палеогеографії, 

протокол № 14  від 6 квітня 

2021 р. 

Враховано зі збільшенням кількості 

кредитів з 4 до 5 без зміни форми 

підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Економічна і 

соціальна географія 

України» 

4 кред., екзамен 

«Економічна і 

соціальна географія 

України» 

Запропоновано академічною 

спільнотою кафедри 

економічної географії та 

екологічного менеджменту 

протокол № 9  від 16 березня 

2021 року 

Враховано зі збільшенням кількості 

кредитів з 4 до 5 без зміни форми 

підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

«Теорія і 

методологія 

«Теорія і 

методологія 

Запропоновано членами 

академічної спільноти 

Курс переведено у вибіркові 

дисципліни 



компоненти географічної 

науки» 

4 кред., екзамен 

географічної науки» 

 

кафедри фізичної географії, 

геоморфології та 

палеогеографії, 

протокол № 14  від 6 квітня 

2021 р. 

зі зменшенням кількості кредитів з 4 до 

3 зі зміною форми підсумкового 

контролю  

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 «Дидактики 

викладання фізичної 

географії» 

4 кред., екзамен 

Запропоновано гарантом ОП, 

Чубрей О.С., протокол № 9  

від 16 березня 

2021 року 

Введено новий курс 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 «Дидактики 

викладання 

соціально-

економічної 

географії» 

4 кред., екзамен 

Запропоновано гарантом ОП,. 

Чубрей О.С., 

протокол № 9  від 16 березня 

2021 року 

Введено новий курс 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 «Особливості 

інклюзивної 

педагогіки в 

природничих 

науках» 

3кред., екзамен 

Запропоновано гарантом ОП, 

Чубрей О.С., 

 протокол № 9  від 16 березня 

2021 року 

Введено новий курс 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Основи 

економічних знань 

та методика їх 

викладання» 

4 кред., екзамен 

«Підприємництво і 

фінансова 

грамотність» 

Запропоновано гарантом ОП, 

Чубрей О.С., протокол № 9  

від 16 березня 

2021 року 

Враховано зі зміною в назві та без зміни 

форми підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Основи медичних 

знань» 

3 кред., залік 

«Здоров’язбережува

льні технології та 

домедична 

підготовка» 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-

2022 н.р. 

 

Враховано зі зміною в назві та без зміни 

форми підсумкового контролю 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 «Технології 

дистанційного 

навчання та он-лайн 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-

2022 н.р. 

Введено новий курс 

 

 



сервіси в 

професійній 

діяльності вчителя 

ЗЗСО» 

5 кред., залік 

 

Запропоновано Заячуком 

М.Д., деканом географічного 

факультету Чернівецького 

національного університету 

імені Юрія Федьковича 

 

 

Запропоновано зміни в назві та надано 

обгрунтування на викладача   

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Загально 

географічна 

практика» 

6 кред., залік 

2 семестр 

«Професійно 

зорієнтована та 

загально географічна 

практики» 

Запропоновано Заячуком 

М.Д., деканом географічного 

факультету Чернівецького 

національного університету 

імені Юрія Федьковича  

 

Враховано зі зміною в назві та без зміни 

форми підсумкового контролю 

 

Враховано зі зміною в назві та без зміни 

форми підсумкового контролю 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Загально 

географічна 

практика» 

5 кред., залік 

4 семестр 

«Професійно 

зорієнтована та 

загально географічна 

практики» 

Запропоновано Заячуком 

М.Д., деканом географічного 

факультету Чернівецького 

національного університету 

імені Юрія Федьковича 

Враховано зі зміною в назві та без зміни 

форми підсумкового контролю 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Кваліфікаційна 

робота 

6 кред.,екзамен 

 

Кваліфікаційна 

робота 

6 кред., 

бакалаврська 

робота 

 

Запропоновано Заячуком 

М.Д., деканом географічного 

факультету Чернівецького 

національного університету 

імені Юрія Федьковича 

Враховано зі зміною в назві та зі зміною 

форми атестації 

                                 
Вибірковий блок 

загального 

спрямування №1 

 Фізичне виховання 

3 кред., залік 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-

2022 н.р. 

 

Враховано зі зміною у вибірковому 

блоці загального спрямування 

Вибірковий блок 

професійного 

спрямування № 3 

 Риторична культура 

вчителя ЗЗСО 

3 кред., залік 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-

2022 н.р. 

Враховано зі зміною у вибірковому 

блоці професійного спрямування 

Вибірковий блок 

професійного 

 1.Система 

підготовки 

Запропоновано стейколдерами 

в процесі обговорення 

Введено нові курси, залік 

 



спрямування № 3 майбутніх вчителів 

географії на засадах 

компетентнісного 

підходу/ 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні аспекти 

2. Методика 

навчання 

природознавства/ 

Шкільне географічне 

краєзнавство 

3. Позакласна і 

позашкільна робота 

з географії / Основи 

організації науково-

дослідної  роботи з 

географії/ Методика 

туристично-

краєзнавчої роботи в 

школі 

4. Географічні задачі 

та методика їх 

розв”язання/ 

Інновації у шкільній 

географічній освіті/ 

Основи проектного 

навчання географії в 

сучасній школі 

5. Навчальні 

екскурсії з географії 

/ Країнознавство в 

шкільному курсі 

географії/ 

Особливості 

проведення 

освітніх програм 

протокол № 9  від 16 березня 

2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

Введено нові курси, залік 

 

 

 

 

 

Введено нові курси, залік 

 

 

 

 

 

 

 

Введено нові курси, залік 

 

 

 

 

 

Введено нові курси, залік 

 

 

 

 

 



практичних робіт на 

уроках географії 

6. Методика 

навчання фінансової 

грамотності в ЗЗСО/ 

Національна 

економіка та світове 

господарство в 

шкільному курсі 

географії /Тренінг-

курс «Start-up» 

7. Організація 

дистанційного 

навчання в ЗЗСО/ 

Технології 

підготовки до ЗНО з 

географії/Сучасні 

інформаційні 

технології у 

викладанні географії 

у  ЗЗСО 

 

 

 

Введено нові курси, залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введено нові курси, залік 

 

 

Вибірковий блок 

природничого 

спрямування № 4 

 1. Практичний курс: 

«Фізична географія 

материків і океанів» 

2. Краєзнавство/  

Культурні 

ландшафти/ 

Небезпечні природні 

процеси і явища.  

3. Основи 

природокористуванн

я/ Геологічне 

середовище людства 

4. Природно-

Запропоновано членами 

академічної спільноти 

кафедри фізичної географії, 

геоморфології та 

палеогеографії, 

протокол № 14  від 6 квітня 

2021 р. 

 

 

 

Введено нові курси, залік 

 

 

 

 

Введено нові курси, екзамен 

 

 

Введено нові курси, залік 

 

 

 



заповідний фонд/ 

Природоохоронна 

діяльність в Україні 

і світі 

Введено нові курси, залік 

 

 

Вибірковий блок 

економіко-

геограічного 

спрямування № 5 

 1.Розвиток 

географічної освіти 

та науки в Україні 

2. Тренінг-курс 

«Start-up» 

3. Гендерна 

географія 

4. Населення 

України та світу 

5. Географічні 

засади 

раціонального 

природокористуванн

я, принципи сталого 

розвитку 

6. Первинний сектор 

економіки: 

географічні спекти/ 

Вторинний сектор 

економіки та його 

місце в шкільному 

курсі географії/ 

Географічні аспекти 

третинного сектору 

економіки 

Запропоновано академічною 

спільнотою кафедри 

економічної географії та 

екологічного менеджменту 

протокол № 9  від 16 березня 

2021 року 

Введено нові курси, залік 

 

 

Введено нові курси, залік 

 

Введено нові курси, залік 

 

Введено нові курси, залік 

 

 

 

Введено нові курси, екзамен 

 

 

 

 

Введено нові курси, залік 

 

 

 

 

Гарант ОП, доцент, доцент кафедри економічної 

географії та екологічного менеджменту                                                                                                 Олександра ЧУБРЕЙ 

 


