
Витяг з протоколу № 2 
розширеного засідання робочої групи за освітньо-професійною програмою 

«Географія, Людина і природа та туристська робота», 
кафедри фізичної географії та картографії 

від 18.04.2021 р. (онлайн-формат) 
 

Присутні: проф. Куліш С. М., проф. Пересадько В.А., проф. О.О. Жемеров, доц. В.Г. 
Клименко, доц. Байназаров А. М., доц. Прасул Ю.І., доц. Б.О. Шуліка, зав. лаб. К.Б. 
Борисенко, зав. лаб. В.С. Попов, студенти Г. Шинкаренко, Л. Назарко, професіонали-
практики Шульга М. Є., Поклонський О. О., Редіна В. А. 
 

Слухали 1. Про урахування пропозицій, що надійшли від стейкхолдерів (відповідно 
до рішення розширеного засідання робочої групи за освітньо-професійною програмою 
«Географія, Людина і природа та туристська робота», кафедри фізичної географії та 
картографії, протокол № 1). 

- проф. Куліш С. М. (гарант ОП) – надійшло 3 пропозиції у місячний термін, що 
виділений для громадського обговорення. Програма була розміщена з 16 березня 2021 р. на 
офіційному сайті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/docs/ projects?proekt_id=332, сайті кафедри фізичної 
географії та картографії  
https://physgeo.univer.kharkov.ua/files/programs/pojects/2021/014_07_master_human_project.pdf. 
Пропозиції надходили у режимі телефонних дзвінків та при особистих спілкуваннях.  

Від директора Харківської загальноосвітньої школи № 38 Поклонського О. О., 
методиста із предметів географія, харківщинознавство та сталий розвиток Центру 
методичної та аналітичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Саввіча 
О. М. надійшла пропозиція урахувати по можливості вимоги Професійного стандарту за 
професією «Вчитель закладу загальної середньої освіти», який був уведений наприкінці 2020 
р. Пропозицію частково враховано. Є пропозиція внести зміни до Тимчасового стандарту 
Університету зі спеціальності 014.07. Середня освіта (Географія) і після цього повноцінно 
врахувати в ОП. 

Від доцента кафедри фізичної географії та картографії Сінної О. І. надійшла 
пропозиція виключити з переліку вибіркових дисциплін курс «Онлайн ГІС-сервіси», який 
потребує наявності профільних знань і відповідної підготовки. Пропозицію враховано і, 
відповідно, до цього перекомпонований вибірковий блок для надання повноцінного вибору 
здобувачам вищої освіти вибору навчальних дисциплін в обсязі 25 % кредитів освітньої 
програми. 

У розділі 4 Придатність до працевлаштування технічно здійснили заміну назв типів 
закладів, що надають послуги у сфері освіти, відповідно до закону України «Про освіту». 

Ухвалили 1. Увести відповідні зміни до змісту ОП, винести виправлену ОП 
Географія, Людина і природа та туристська робота на засідання науково-методичної комісії 
факультету геології, географії, рекреації і туризму, вченої ради факультету геології, 
географії, рекреації та туризму, Вченої ради Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. 

2. Ініціювати перегляд Тимчасового стандарту вищої освіти Університету зі 
спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), залучивши гарантів відповідних програм за 
цією спеціальністю. 

 
 
 
Гарант ОПП                                        Куліш С. М. 


