РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Географія»
підготовки здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
галузі знань 01 - Освіта/Педагогіка,
спеціальності 014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями)

розроблену на кафедрі географії України географічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», згідно чинного Закону України
«Про вищу освіту», має формувати професійні компетенції, що є достатніми для
самостійної роботи фахівців в галузі середньої освіти. Також, враховуючи останні
запити ринку праці на фахівців із сучасним арсеналом освітніх інструментів щодо
надання предметних знань, навичок - бакалавр Середньої освіти (за предметною
спеціальністю географія та додатковою спеціалізацією природознавство) повинен
бути обізнаним в існуючих трендах розвитку системи освіти та її структури,
здатним застосовувати моделі, методи природничих та суспільних наук при аналізі
фізико-географічних та соціально-економічних процесів розвитку території,
глибокого розуміння цілей сталого розвитку, володіти інформаційнокомунікативними технологіями, технологіями віддаленого спостереження та ГІС.
Останні тенденції в розвитку освітньої галузі в Україні, становлення НУШ та
концепції інтегрованих курсів формує перспективні запити на професіоналів, що
мають забезпечувати навчання географії, природознавства та наук про Землю і
виховання ціннісного ставлення до навколишнього світу, екологічної свідомості та
формування звички здорового способу життя серед дітей та молоді.
Опис освітньої програми вказує на те що програма підготовлена у
відповідності до Закону України «Про вищу освіту», до сучасних вимог, має логічну
і обґрунтовану структуру. ОПП «Географія» є студентоцентрованою і передбачає
проблемно-орієнтоване навчання, яке проводиться у формі лекцій, семінарів,
практичних занять, консультацій з викладачами та представниками академічної і
професійної спільноти під час написання кваліфікаційної роботи бакалавра,
прилюдного представлення кваліфікаційної роботи із обговоренням.
Перелік обов’язкових компонент, дисциплін вибору вирізняється курсами
поглибленого вивчення фаховоорієнтованих дисциплін і, на нашу думку, є
збалансованим і дозволяє здобувачеві освіти моделювати власну освітньодослідницьку траєкторію. Забезпечення програмних компетентностей та
результатів
навчання
на
кафедрі
географії
України
здійснюється
висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками, що задіяні до
викладання дисциплін і мають наукові ступені. Викладачі кафедри постійно
підвищують свій професійний рівень, що дозволяє адекватно реагувати на зміни та
вимоги галузі.

Програмні результати навчання освітньої програми ілюструють сучасні
тенденції освітньої галузі, а також потребу у прикладних методах навчання. ОПП,
з огляду програмних результатів навчання, формує комунікативні, лідерські
компетенції. Освітня програма орієнтована на підготовку вчителів ЗЗСО, що є
здатними до творчого пошуку та прийняття своєчасних рішень на основі отриманих
фахових знань щодо глобальних змін, які забезпечуються сучасними технологіями
навчання.
Атестація випускників освітньої програми «Географія» спеціальності 014
Середня освіта проводиться у формі складання комплексного іспиту за
спеціальністю та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра за професійним
спрямуванням. Атестація здобувана завершується виданою документу
встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра з присвоєнням
кваліфікації: Бакалавр Середньої освіти (за предметною спеціальністю географія та
додатковою спеціалізацією природознавство).
Подана на рецензію освітньо-професійна прикладна програма Географія на
здобуття освітнього рівня Бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (за
предметними спеціальностями) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (першого рівня
вищої освіти) відповідає положенням Закону України «Про вищу освіту» і є
актуальною, логічно-цілісною і заслуговує на високу позитивну оцінку.
Зважаючи на актуальність, логічну цілісність та змістовність освітньопрофесійної програми Географія, методичного забезпечення ОПП відповідними
фахівцями, програма заслуговує на схвалення і рекомендацію до впровадження у
навчальний процес на географічному факультеті Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
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