
Інформаційна довідка  

про заходи, які плануються  

за результатами опитування здобувачів  

освітньо-наукової програми «Туризм» PhD спеціальність 242 «Туризм» 

 

Опис заходу Дата реалізації 

1. Проведення інформаційної зустрічі гаранта ОНП зі 

здобувачами освіти щодо етапів навчання, процедури 

обрання дисциплін вільного вибору, принципів 

академічної доброчесності та наслідків її порушення. 

Грудень 2021 р. 

2. Створення на сайті географічного факультету 

рубрики «Академічна доброчесність», в якій буде 

розміщена інформація щодо принципів академічної 

доброчесності, а також будуть подані посилання на 

нормативні документи щодо академічної 

доброчесності. Здобувачам освіти буде розіслано 

посилання на сторінку з метою ознайомлення з 

інформацією щодо академічної доброчесності. 

Листопад 2021 р. 

3. Організація зустрічі здобувачів освіти з робочою 

групою та гарантом ОНП з метою роз’яснення 

процесу обрання дисциплін вільного вибору.  

Протягом 2021-

2022 н.р. 

 

 

 

 

 

Декан географічного факультету                                   Сергій ЗАПОТОЦЬКИЙ 

  



Інформаційна довідка  

про заходи, які плануються  

за результатами опитування здобувачів  

освітньо-наукової програми «Географія» PhD спеціальність 106 «Географія» 

 

Опис заходу Дата реалізації 

1. Організувати зустріч здобувачів освіти з робочою 

групою та гарантом ОНП з метою обговорення та 

вдосконалення переліку дисциплін вільного вибору. 

Внести відповідні зміни до наступної редакції ОНП. 

Протягом 2021-

2022 н.р. 

2. Оскільки, 50 % респондентів зазначили, що 

протягом навчання на ОНП не брали участі у програмі 

академічної мобільності, але при цьому 66.7 % 

респондентів відповіли, що отримують вичерпні 

консультації, то очевидно, що  низький рівень 

академічної мобільності здобувачів ОНП частково 

пов’язаний з несприятливою епідеміологічною 

ситуацією останніх років, а в окремих випадках – з 

відсутністю ініціативи з боку здобувачів, а не з 

відсутністю у них інформації щодо можливостей 

академічної мобільності. Тому з метою підвищення 

рівня академічної мобільності серед здобувачів ОНП 

«Географія» планується проведення інформаційної 

зустрічі із заступником декана з наукової роботи та 

міжнародного співробітництва Шевченко О.Г. та з 

представником Відділу академічної мобільності 

Університету. Метою зустрічі є пояснення 

здобувачам освіти переваг та можливостей, які надає 

академічна мобільність, а також – пояснення 

організаційних моментів, що стосуються академічної 

мобільності.  

Грудень 2021 р. 

 

 

 

 

 

Декан географічного факультету                                   Сергій ЗАПОТОЦЬКИЙ 

  



Інформаційна довідка  

про заходи, які плануються  

за результатами опитування здобувачів  

освітньо-наукової програми «Науки про Землю» PhD  

спеціальність 103 «Науки про Землю» 

 

Опис заходу Дата реалізації 

1. Проведення інформаційної зустрічі для здобувачів 

освіти 1 року навчання щодо роз'яснення суті ОНП 

«Науки про Землю» та плану навчання. 

Жовтень 2021 р. 

2. Проведення інформаційної зустрічі для здобувачів 

освіти щодо роз’яснення процедури врегулювання 

конфліктних ситуацій у межах Університету. 

Грудень 2021 р. 

3. Організувати зустріч здобувачів освіти з робочою 

групою та гарантом ОНП з метою обговорення та 

вдосконалення переліку обов’язкових дисциплін та 

дисциплін вільного вибору; а також заслуховування 

та обговорення пропозицій здобувачів щодо змін у 

ОНП. За результатами зустрічі – внести відповідні 

зміни в наступну редакцію ОНП. 

Протягом 2021-

2022 н.р. 

4. З метою підвищення рівня академічної мобільності 

та обізнаності щодо можливостей мобільності для 

здобувачів освіти ОНП «Науки про Землю» провести 

інформаційну зустріч для здобувачів освіти. На 

інформаційну зустріч запросити представника відділу 

академічної мобільності. Під час зустрічі надати 

здобувачам інформацію щодо переваг та 

можливостей, які надає академічна мобільність, а 

також пояснити організаційні моменти, що 

стосуються академічної мобільності. 

Грудень 2021 р. 

 

 

 

 

 

Декан географічного факультету                                   Сергій ЗАПОТОЦЬКИЙ 

 

 

Директор ННІ «Інститут Геології»                                    Сергій ВИЖВА 

 


