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ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕГЛЯДУ ОП 

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми «Середня освіта (Географія)» спеціальності 014. 

«Середня освіта (Географія)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» другого  (магістерського) рівня вищої освіти 

Частина ОПП, 

яка оновлюється 

Чинна редакція 

ОПП 2018 р. 

Пропозиція змін 

до ОПП 

2021 р. 
зацікавлена сторона (автор) результати розгляду пропозиції 

 

 

 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Соціальна 

педагогіка 

Інклюзивна 

педагогіка 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-

2022н.р; декан Заячук М.Д. з 

обґрунтуванням викладача 

дисципліни  

Прийнято, викладач д.пед.н, 

доцентом кафедри економічної 

географії та екологічного 

менеджменту Чубрей Олександрою 

Степанівною 

Географічні основи 

природокористуван

ня 

Геоекологічні 

проблеми   

природокористування 

Проектна група Прийнято  

Основи загальної 

суспільної 

географії 

Загальні суспільно-

географічні 

закономірності світу 

Проектна група Прийнято 

Палеогеографія 

квартеру 

Закономірності 

розвитку географічної 

оболонки 

Гарант ОПП Прийнято 

 Педагогіка і 

психологія вищої 

школи 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-

2022н.р. 

Прийнято 

Педагогічна 

практика  (12 

Педагогічна практика 

(6 кредитів) 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-

Прийнято 



кредитів) 2022н.р. 

 Асистентська 

практика (6 кредитів) 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-

2022н.р. 

Прийнято 

 Загальна та 

регіональна 

геодинаміка 

Загальна та 

регіональна 

геодинаміка 

Переведено у вибіркові 

компоненти ОП 

Прийнято 

 

 

 

 

Вибіркові освітні 

компоненти  

(блок № 1) 

професійного 

спрямування 

 Педагогічний 

менеджмент 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-

2022н.р; декан Заячук М.Д. з 

обґрунтуванням викладача 

дисципліни 

Прийнято, викладачі: д.геогр. н., 

доцентом кафедри географії України 

та регіоналістики  Костащуком 

Іваном Івановичем та д.пед.н., 

доцентом кафедри економічної 

географії та екологічного 

менеджменту Чубрей Олександрою 

Степанівною 

Лідерство та основи 

партнерської 

взаємодії в 

освітньому процесі 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-

2022н.р; декан Заячук М.Д. з 

обґрунтуванням викладача 

дисципліни 

Прийнято, викладач д.пед.н, 

доцентом кафедри економічної 

географії та екологічного 

менеджменту Чубрей Олександрою 

Степанівною 

Партнерство і 

професійна 

комунікація вчителя 

географії 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-

2022н.р; декан Заячук М.Д. з 

обґрунтуванням викладача 

дисципліни 

Прийнято, викладачі: д.геогр. н., 

доцентом кафедри географії України 

та регіоналістики  Костащуком 

Іваном Івановичем та к.геогр.н., доц. 

кафедри економічної географії та 

екологічного менеджменту Грицку 

Веронікою Степанівною 

Тренінг професійного 

розвитку вчителя 

Рекомендації до складання 

навчальних планів на 2021-

2022н.р; декан Заячук М.Д. з 

обґрунтуванням викладача 

дисципліни 

Прийнято, викладач д.пед.н, 

доцентом кафедри економічної 

географії та екологічного 

менеджменту Чубрей Олександрою 

Степанівною 

Вибіркові освітні 

компоненти  

(блок № 2) 

природничого 

 1.Антропогенне 

ландшафтознавство 

та методика 

викладання у 

Відповідно до інновацій у 

шкільній програмі і тенденцій 

розвитку географічної науки 

 

Прийнято  



спрямування шкільній географії 

2.Прикладне 

ландшафтознавство у 

позакласній роботі 

3.Географічні основи 

етногенезу 

4.Візуалізація у 

викладанні географії. 

5.Проєктні технології 

у навчанні географії. 

6.Дослідницька 

діяльність у вивченні 

географії. 

7.Геомоніторинг та 

фенологічні 

спостереження в 

природі. 

8.Основи 

географічних знань в 

початковій школі. 

9.Екологічна безпека 

в шкільній географії. 

10.Геологія та 

тектоніка регіонів 

світу. 

11.Методика 

проведення 

практичних робіт 

геолого-

геоморфологічного 

циклу. 

12.Сучасні гіпотези 

формування 

структури земної 

кори та літосфери і їх 

викладання у 

 

Запропоновані членами робочої 

групи протокол № 14 від 6 

квітня 2021 



шкільній географії 

13.Методика 

сезонних 

спостережень у 

викладанні географії.  

14.Географічні 

прогнози у 

формуванні оцінно-

ціннісного 

компоненту вивчення 

географії. 

15.Практикум з 

розділів «Атмосфера і 

клімати Землі» 

Вибіркові освітні 

компоненти 

(блок № 1) 

суспільно-

географічного 

спрямування 

 1.Геополітика та 

геоекономіка. 

2.Глобалістика та 

проблеми 

глобалізації. 

3.Географічні аспекти 

глобальних  проблем 

людства  

4.Рекреаційні ресурси 

світу. 

5.Конструктивна 

географія та 

раціональне 

використання 

природних  ресурсів 

6.Історична географія. 

7.Географія культури 

та релігій  

8.Проблеми географії 

освіти і науки в світі. 

9.Методика 

викладання 

Запропоновані членами робочої 

групи протокол № 9 від 16 

березня 2021 

Прийнято  



соціально-

економічної географії 

в школі 

 

 

Гарант ОП, професор,  

кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії       Богдан РІДУШ 
 


