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Про громадське обговорення проекту освітньої програми «Середня освіта (Географія)
та  краєзнавчо-туристична  робота»  другого  (магістерського)  рівня  вищої  освіти  за
спеціальністю 014 Середня освіта  галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

1. Найменування закладу вищої освіти, який проводив обговорення:
Центральноукраїнський  державний  педагогічний  університет  імені  Володимира

Винниченка
2. Зміст проекту акта, що виносився на обговорення:
Проект  освітньої  програми  «Середня  освіта  (Географія)  та  краєзнавчо-туристична

робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 014 Середня освіта
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. 

Громадське  обговорення  проводилося  у  формі  електронних  консультацій.  Проєкт
програми  було  розміщено  29  листопада  2021  року  на  офіційному  вебсайті
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
(https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/magistr/13_%D0%9E%D0%9F_
%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%D0%9A
%D0%A2%D0%A0.pdf

Зауваження та пропозиції до проєкту програми приймалися до 24 грудня 2021 року на
електронну  адресу:  гаранта  ОП,  доцента  кафедри  природничих  наук,  хімії,  географії  та
методик їхнього навчання, l.l.semeniuk@cuspu.edu.ua.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 
В обговоренні взяли участь розробники та стейкхолдери ОП:

1. Керівник  проектної  групи,  гарант  ОП:  Семенюк  Л.Л.  –  к.г.н.,  доцент  кафедри
природничих наук, хімії, географії те методик їхнього навчання

2. Мирза-Сіденко В.М.  – к.б.н.,  доцент кафедри природничих наук,  хімії,  географії  те
методик їхнього навчання

3.   Онойко  Ю.Ю.,  кандидат  географічних  наук,  доцент  кафедри природничих  наук,  хімії,
географії  та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного
університету  імені  Володимира  Винниченка,  гарант  ОП  «Середня  освіта  (Географія)  та
краєзнавчо-туристична робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

4. Хлань  Л.М.  –  завідувач  науково-методичної  лабораторії  природничо-математичних
дисциплін Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського

5.  Знахаренко  О.  М.,  представник  роботодавців,  заступник  голови  громадської  організації
«Кіровоградська  обласна  організація  роботодавців  туристичних  агентств,  готелів  та
санаторно-курортних закладів», директор туристичного агентства «Райдо тур».

6. Жердієва І. - здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою
«Середня  освіта  (Географія)  та  краєзнавчо-туристична  робота»,  Центральноукраїнський
державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

4.  Інформація  про  пропозиції,  що  надійшли  до  Центральноукраїнського
державного педагогічного университету імені Володимира Винниченка 
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ОП«Середня  освіта  (Географія)  та  краєзнавчо-туристична  робота»  другого
(магістерського)  рівня вищої  освіти  за  спеціальністю 014 Середня освіта  галузі  знань  01
Освіта/Педагогіка  була успішно акредитована НАЗЯВО у грудні 2019 року, тому суттєвих
зауважень і пропозицій до неї не надходило.

До початку громадського обговорення надійшла пропозиція від одного респондента і
була врахована у проекті ОП.

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 
Пропозиціія, що надійшла до ОП: 
від Онойка Ю.Ю. -  відкорегувати професійну  кваліфікацію відповідно до зауважень

експертів  НАЗЯВО  з:  Магістр  освіти.  Вчитель  географії  та  економіки  закладу  загальної
середньої  освіти.  Організатор  краєзнавчо-туристичної  роботи.  Керівник  краєзнавчо-
туристичного гуртка на нову: Магістр середньої освіти (Географія). Вчитель географії та
економіки закладу загальної середньої освіти. Організатор краєзнавчо-туристичної роботи.
Пропозицію враховано у проекті,  що був виставлений на сайті університету 29.11.2021 р.


