
ПРОТОКОЛ № 1 
засідання робочої групи 

освітньо-наукової програми «Географія» 
від 31 січня 2020 р. 

 
Присутні: гарант освітньої програми проф.Топчієв О.Г., 
 члени робочої групи ОНП:  завідувач кафедри фізичної географії та  

природокористування д.геогр.н. проф. Шуйськийй Ю.Д., д.геогр.н. 
проф. кафедри фізичної географії та природокористування 
Світличний О.О., д.геогр.н. проф. кафедри географії України, 
грунтознавства та земельного кадастру Красєха Є.Н., д.геогр.н. 
проф.кафедри економічної та соціальної географії і туризму 
Яворська В.В., к.геогр.н. доц. кафедри економічної та соціальної 
географії і туризму Сич В.А.   

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Внесення змін до освітньо-наукової програми «Географія» та 

навчального плану здобувачів третього рівня вищої освіти. 
2. Обговорення пропозицій до ОНП «Географія» за результатами 

опитування здобувачів вищої освіти за анкетою «Якість освітньої 
програми». 

3. Обговорення пропозицій аспірантів геолого-географічного факультету 
до освітньо-наукової програми «Географія». 

 
1. СЛУХАЛИ: гарант освітньо-наукової програми проф. Топчієв О.Г. 
повідомив, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки України  № 
1/9-239 28.04.2017 необхідно оптимізувати зміст та оновити структуру 
освітньо-наукової програми «Географія». 
 
2. СЛУХАЛИ:  проф. Топчієва О.Г. повідомив, що за результатами 
обговорення ОНП «Географія» на засіданні кафедри економічної та  
соціальної географії і туризму була ухвалена пропозиція ввести до переліку 
вибіркових дисциплін курси «Студії з політичної географії та географічного 
країнознавства», «Міждисциплінарні дослідження в географії». Проф. 
Шуйський Ю.Д.. повідомив, що на засіданні кафедри фізичної географії та 
природокористування була ухвалена пропозиція ввести до переліку 
вибіркових дисциплін курси «Картографічні основи фізичної географії та 
морфологічний аналіз», «Моніторинг, проектування та моделювання  фізико-
географічних ландшафтів», «Стратегія природокористування та гармонійний 
розвиток». Проф .Красєха Є.Н. повідомив, що на засіданні кафедри географії  



 

 

 



 
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання робочої групи 
освітньо-наукової програми «Географія» 

від 12 травня 2020 р. 
 
Присутні: гарант освітньої програми проф. Топчієв О.Г., члени робочої 
групи: д.геогр.н. проф. Шуйськийй Ю.Д., д.геогр.н. проф. Світличний О.О., 
д.геогр.н. проф. Красєха Є.Н., д.геогр.н. проф. Яворська В.В., к.геогр.н. доц. 
Сич В.А.   

Запрошені: Гукалова Ірина Володимирівна – доктор географічних 
наук, старший науковий співробітник, Інституту географії Національної 
академії наук України .  

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Обговорення проєкту оновленої освітньо-наукової програми 

«Географія» та навчального плану здобувачів третього освітньо-
наукового рівня вищої освіти. 

 
1. СЛУХАЛИ:  проф. Яворська В.В.. та стейкхолдер ст.н.с. Гукалова І.В.. 
повідомили, що на засіданні кафедри економічної та соціальної географії і 
туризму,  враховуючи тематику дисертаційних робіт аспірантів кафедри, 
була ухвалена пропозиція ввести до переліку вибіркових дисциплін замість 
курсу «Демографічні та етнічні проблеми світу» курс «Дослідження 
світового та регіональних туристичних ринків».  
 

2. СЛУХАЛИ:  проф. Красєха Є.Н.. повідомив, що на засіданні 
кафедри географії України, грунтознавства та земельного кадастру була 
ухвалена пропозиція замість курсу «Меліорація в Україні: - історія, сучасний 
стан, перспективи» ввести вибіркову дисципліну «Актуальні проблеми 
ґрунтознавчо-географічної науки та практики», як більш дотичну до 
тематики дисертаційних робіт аспірантів. 

3.  СЛУХАЛИ: проф. Світличний О.О. повідомив, що на засіданні 
кафедри фізичної географії та природокористування була ухвалена 
пропозиція оптимізувати кількість вибіркових дисциплін за кластерами 3-5 
які забезпечує кафедра та лишити наступні дисципліни: «Картографічні 
основи фізичної географії та морфологічний аналіз», «Сучасні проблеми 
конструктивної географії», «Методика організації та проведення польових 



досліджень», «Моніторинг, проектування та моделювання фізико-
географічних ландшафтів», «Прикладні конструктивно-географічні 
дослідження», «Стратегія природокористування та гармонійний розвиток», 
«ГІС-технології в науковій проектній діяльності». 

 Проф. Красеха Є Н. повідомив, що на засіданні кафедри географії 
України, грунтознавства та земельного кадастру ухвалено рішення закріпити 
наступні вибіркові дисципліни: «Ґрунтово-земельні ресурси і сталий 
розвиток держави», «Урбосередовище - проблеми сьогодення», «Актуальні 
проблеми ґрунтознавчо-географічної науки та практики», «Ґрунтово-
екологічний моніторинг», «Кадастр та оцінка земель і нерухомості в 
Україні», «Біогеографія України та світу». 

Доц. Сич. В.А.  повідомив, що на засіданні кафедри економічної та 
соціальної географії і туризму ухвалено рішення закріпити наступні 
вибіркові дисципліни: «Сучасні методологічні проблеми суспільної 
географії», «Дослідження світового та регіональних туристичних ринків», 
«Планування території», «Студії з політичної географії та географічного 
країнознавства», «Міждисциплінарні дослідження в географії». 

4.   СЛУХАЛИ: гарант освітньої програми проф. Топчієв О.Г.. 
повідомив, що за результатами опитування аспірантів ОНУ імені І.І. 
Мечникова запропоновано та ввели нові дисципліни: «Інформаційні 
технології у науковій діяльності» (обов’язкова), «Психологія ефективного 
управління часом», «Основи педагогічної майстерності та етика викладача 
вищої школи», «Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності», «Методи 
статистичної обробки даних» (вільного вибору); в результаті об’єднання 
обов’язкових дисциплін введено курси «Філософія науки та етика науковця» 
та «Історія, концепції та сучасні досягнення науки»; замість курсу 
«Управління проектами, програмами та охорона інтелектуальної власності» 
введено дисципліну «Наукова проектна діяльність та інтелектуальна 
власність» із переробленою та вдосконаленою програмою; збільшено обсяг 
аудиторного навантаження до 1/3 від загального незалежно від кількості осіб 
в групі 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Ввести до ОНП "Географія" та навчального плану наступні фахові 
вибіркові дисципліни «Актуальні проблеми ґрунтознавчо-географічної науки 
та практики» та «Дослідження світового та регіональних туристичних 
ринків» замість курсів «Меліорація в Україні - історія, сучасний стан, 
перспективи» та «Демографічні та етнічні проблеми світу». 
 



 
 



ПРОТОКОЛ № 3 
засідання робочої групи 

освітньо-наукової програми «Географія» 
від 11 червня 2020 р. 

 
Присутні: гарант освітньої програми проф. Топчієв О.Г., члени робочої 

групи д.геогр.н. проф. Шуйськийй Ю.Д., д.геогр.н. проф. 
Світличний О.О., д.геогр.н. проф. Красєха Є.Н., д.геогр.н. проф. 
Яворська В.В., к.геогр.н. доц. Сич В.А.   

 Запрошені: Гукалова Ірина Володимирівна – доктор географічних 
наук, старший науковий співробітник Інституту географії Національної 
академії наук України. 

  Пилипенко Ігор Олегович – доктор географічних наук, професор, 
декан факультету біології, географії та екології Херсонського 
державного університету. 

 

 
1. СЛУХАЛИ: гарант освітньої програми проф. Топчієв О.Г. представив 
проєкт оновленої ОНП «Географія». Зміни до програми були внесені на 
підставі листа Міністерства освіти і науки України  № 1/9-239 від 28.04.2017, 
пропозицій зовнішніх стейкхолдерів, науково-педагогічних працівників 
факультету, результатів опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються 
за ОНП «Географія». До ОНП були внесені наступні зміни: 
- оптимізовано зміст ОНП «Географія»: узагальнено компетентності та 

програмні результати навчання;  
- оновлено структуру ОНП «Географія»;  
- введено нові обов’язкові та вибіркові дисципліни; 
- збільшено кількість географічних дисциплін за вибором, додано 6 нових 

дисципліни «Студії з політичної географії та географічного 
країнознавства», «Міждисциплінарні дослідження в географії». 
«Картографічні основи фізичної географії та морфологічний аналіз», 
«Моніторинг, проектування та моделювання  фізико-географічних 
ландшафтів», «Стратегія природокористування та гармонійний розвиток». 
«Ґрунтово-екологічний моніторинг», введені, дотичні до тем 
дисертаційних робіт здобувачів курси «Актуальні проблеми ґрунтознавчо-
географічної науки та практики», та «Дослідження світового та 
регіональних туристичних ринків», кількість годин по кожній дисципліні 
уніфіковано, до навчального плану введено по 14 годин практичних 
занять.  

 

https://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_biolog_geograf_ecol.aspx


 
 
 


