
Зовнішні рецензії, відгуки та пропозиції щодо проєкту освітньо-професійної програми «Урбаністика 

та міське планування» (оприлюднений на сайті географічного факультету 05.10.2021) 

 

Зовнішні рецензії: 

Автор рецензії 
(стейкхолдер) 

Висновок рецензії, пропозиції, зауваження Рішення щодо 
врахування 

Євгенія Маруняк, 
директор Інститут 
географії НАН України, 
д.г.н., член-кореспон-
дент НАНУ 
(роботодавець) 

В цілому освітньо-професійна програма 
«Урбаністика та міське планування» підготовки 
фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  містить всі необхідні складові для 
формування професійних компетентностей, 
повністю відповідає вимогам до такого типу 
документів, сприятиме всебічному розвитку 
особистості студента завдяки можливостям 
побудови індивідуальної освітньої траєкторії і 
рекомендується для підготовки здобувачів за 
спеціальністю 106 Географія. 

Пропозиції та 
зауваження відсутні 

Юрій Палеха, заступник 
директора ДП 
«ДІПРОМІСТО», д.г.н. 
(роботодавець) 

Освітньо-професійна програма «Урбаністика та 
міське планування» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти  відповідає стандарту вищої 
освіти за спеціальністю 106 Географія галузі 
знань 10 Природничі науки, сучасному рівню 
науково-методичних розробок з географії та 
урбаністики, а також потребам ринку праці у 
фахівцях з розвитку міст та міського 
планування. Таким чином, створення освітньої 
програми є актуальним та практично 
доцільним, що дає підстави рекомендувати її 
для подальшого впровадження у навчальний 
процес 

Пропозиції та 
зауваження відсутні 

 

Зовнішні відгуки: 

Автор відгука 
(стейкхолдер) 

Висновок відгука, пропозиції, зауваження Рішення щодо 
врахування 

Валентина Полтавець, 
голова правління 
Всеукраїнської Асоціації 
ОТГ (роботодавець) 

освітньо-професійна програма «Урбаністика та 
міське планування» підготовки фахівців 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
дозволяє забезпечити якісну і сучасну 
підготовки фахівців з урбаністики та міського 
планування, містить всі необхідні структурні та 
змістовні складові, відповідає сучасним 
вимогам ринку праці  

Пропозиції та 
зауваження відсутні 

Яна Іванченко, директор 
ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ» 
(роботодавець) 

освітньо-професійна програма «Урбаністика та 
міське планування» з підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня «бакалавр» за  
спеціальністю 106 Географія галузі знань 
Природничі науки є актуальною, змістовною та 
інноваційною, відповідає потребам сучасного 
ринку праці та забезпечує конкурентні 
переваги випускників. 

Пропозиції та 
зауваження відсутні 

 



Пропозиції: 

Автор пропозиції 
(стейкхолдер) 

Зміст пропозиції Рішення щодо 
врахування 

Владислав Токменко, 
заступник директор 
Агенції регіонального 
розвитку Київської 
області  
(роботодавець) 
Владислав Юкиш 
(здобувач освіти) 

важливість знання іноземної мови; 
 
 
 
 
 
збільшення кількості занять з вивчення 
іноземної мови 

Враховано шляхом 
збільшення кредитів на 
вивчення ОК «Іноземна 
мова» 

Назар Коваленко, 
заступник директора 
Інститут міста 
Вінницької міської ради 
(роботодавець) 
Владислав Токменко, 
заступник директор 
Агенції регіонального 
розвитку Київської 
області 
(роботодавець) 

посилення практичного спрямування 
підготовки здобувачів вищої освіти; 
 
 
 
посилення уваги до практичної підготовки 
фахівців через виконання індивідуальних та 
групових проєктів 
 
 

Враховано шляхом 
збільшення кількості 
кредитів на вивчення 
ОК «Вступ до 
урбаністичних студій», 
«Методи урбаністичних 
досліджень», «Теорія і 
практика планування», 
«Планування міського 
землекористування та 
оцінка землі», 
«Урболабораторія 2: 
Міський дизайн» 

Олена Кононенко, к.г.н., 
доцент (НПП) 

включити до ОП новий освітній компонент 
«Географічне країнознавство та 
краєзнавство» 

Включено  

Олена Кононенко, к.г.н., 
доцент (НПП) 

підтримати розділення освітніх компонентів 
«Географія України» на «Фізична географія 
України» і «Соціально-економічна географія 
України»  

Враховано 

Анатолій Мельничук, 
к.г.н., доцент 
(НПП) 

розділити освітні компоненти «Географія 
світу: міста та регіони» на «Географія світу: 
міста» і «Географія світу: регіони» 

Враховано 

Анна Денисенко, ЛУН-
Місто (роботодавець) 
 
Владислав Токменко, 
заступник директор 
Агенції регіонального 
розвитку Київської 
області (роботодавець) 

приділяти в рамках освітніх компонентів 
більше уваги питанням розробки 
генеральних планів міст; 
приділяти більше уваги вивченню 
нормативно-правових документів у сфері 
містобудування та просторового планування 
 

Враховано в рамках ОК 
«Вступ до міського 
планування» 

Валерій Мандзик, 
старший науковий 
співробітник Інституту 
економіки 
природокористування 
та сталого розвитку 
НАНУ (роботодавець)  

посилення підготовки здобувачів за рахунок 
оволодіння методами ГІС-аналізу, методами 
статистичних досліджень, їх візуалізації 

Враховано в рамках ОК 
«Географічні інформа-
ційні системи для 
міського планування», 
«Моделювання в 
географії» 

 


