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ВИТЯГ  

з ПРОТОКОЛУ  

засідання групи забезпечення спеціальності  

103 Науки про Землю  

(рівень вищої освіти: початковий, перший, другий, третій) 

№ 5  від 09.12.2021 р. 

 

Голова – Шакірзанова Ж.Р.,  д-р геогр. наук, професор, зав. кафедри гідрології 

суші; гарант освітньої програми «Гідрологія і комплексне використання 

водних ресурсів», РВО магістр; голова групи забезпечення спеціальності 103 

Науки про Землю (рівні вищої освіти: початковий, перший, другий, третій) 

 

Склад ГЗС: 9 чол. 

1. Берлінський М. А., завідувач кафедри океанології та морського 

природокористування, д-р геогр. наук, професор; гарант ОПП 

«Океанологія і гідрографія» (магістерський рівень вищої освіти); 

2. Грушевський О.М., канд. геогр. наук, доцент, полковник, нач. кафедри 

військової підготовки, гарант освітньої програми «Організація 

метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України», 

(магістерський та бакалаврський рівень вищої освіти). 

3. Гопцій М. В., старший викладач кафедри гідрології суші, канд. геогр. 

наук; гарант ОПП «Гідрометеорологія» (початковий рівень вищої 

освіти); 

4. Нажмудінова О. М., доцент кафедри метеорології та кліматології, канд. 

геогр. наук; 

5. Овчарук В. А., директор гідрометеорогічного інституту,  д-р геогр. наук, 

доцент; гарант ОПП «Гідрометеорологія» (бакалаврський рівень вищої 

освіти); 

6. Польовий А. М., завідувач кафедри агрометеорології та агроекології, д-р 

геогр. наук, професор; гарант ОПП «Агрометеорологія» (магістерський 

рівень вищої освіти); 

7. Прокоф’єв О. М., завідувач кафедри метеорології та кліматології, 

канд. геогр. наук, доцент; гарант ОПП «Метеорологія і кліматологія» 

(магістерський рівень вищої освіти); 

8. Тучковенко Ю. С., проректор з наукової роботи, д-р геогр. наук, 

професор; гарант ОНП «Гідрометеорологія» (освітньо-науковий рівень 

вищої освіти); 

9. Шакірзанова Ж. Р., завідувач кафедри гідрології суші, д-р геогр. наук, 

професор; гарант ОПП «Гідрологія і комплексне використання водних 

ресурсів» (магістерський рівень вищої освіти). 

 

Присутні: 

– Хохлов В.М.,  проректор з НМР, д-р геогр. наук, професор; 

– Губанова О.Р., зав. каф. економіки природокористування, д-р ек. наук, 

професор.  
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– Кузніченко С.Д., декан факультету комп'ютерних наук, управління та 

адміністрування, канд. геогр.наук, доцент; 

– Казакова Н.Ф., в.о. зав. кафедри інформаційних технологій, д.техн.н., 

професор; 

– Шотова-Ніколенко Г.В., в.о. зав каф іноземних мов, канд.філол.наук, 

доцент; 

– Лобода Н.С., завідувач кафедри гідроекології та водних досліджень, д-р 

геогр. наук, професор; 

– Балан Г.К., ст.викл. кафедри гідроекології та водних досліджень. 

 

Стейкхолдери:  
 Начальник Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів 

(ГМЦ ЧАМ) Ситов Віктор Миколайович (Україна, 65009, м. Одеса, 

Французький бульвар, 89);  
 Головний науковий співробітник відділу екології винограду 

Національного наукового центру «Інститут виноградарства і 
виноробства ім. В.Є. Таїрова», д-р геогр. наук, професор Ляшенко 
Галина Віталіївна; 

 Студенти ОДЕКУ:  
 гр.МЗМ-20 Омеляненко Ю.С.;  
 гр. МЗМ-21 Сівак А.В.;  
 гр. МЗГ-21 Блага А.О.;  
 гр. МЗГ-20 Станко М.І.;  
 гр. ГО-18 Рибалко Є.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Обговорення освітніх програм спеціальності 103 Науки про Землю. 
 
Слухали:  

Голову засідання Шакірзанову Ж.Р. про: 

1. Інформацію щодо проектів оновлених освітніх програм 

«Гідрометеорологія», спеціальності 103 «Науки про Землю», РВО бакалавр 

і молодший бакалавр,  всіх ОП спеціальності 103 «Науки про Землю», РВО 

Магістр, ОП «Гідрометеорологія» PhD. 

2. Громадське обговорення зі стейкхолдерами (роботодавцями, студентами 

тощо) проекту змін до ОП спеціальності 103 «Науки про Землю». 

За результатами засідання Ради роботодавців ОДЕКУ (протокол 

№_3__від 19.11.2021 р.) пропонується: 
• активно впроваджувати в навчальний процес  сучасні інформаційно-

мережеві технології з урахуванням функціонування майбутньої єдиної 
національної інформаційної мережі гідрометеорологічного 
забезпечення; 

• постійно оновлювати зміст дисципліни «Методи та засоби 
гідрометеорологічних вимірювань» та інших  у відповідності з появою 
нових автоматичних вимірювальних комплексів в галузі 
гідрометеорології; 
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• активізувати роботу щодо впровадження дуальної освіти, зокрема, на 
базі ГМЦ ЧАМ  та Національного наукового центру «Інститут 
виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України. 

 
УХВАЛИЛИ:  
 

І. Внести зміни до плану магістерської підготовки у переліку 
обов’язкових освітніх компонентів (ОК), що забезпечать досягнення 
програмних результатів навчання (ПРН), визначених стандартом вищої 
освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю для другого (магістерського) 
рівня вищої освіти у першому семестрі такі: 

- Геоінформатика і ГІС (4 кредити ЄКТС); 

- Асистентська практика (2 кредити ЄКТС). 
Впроваджувати в навчальний процес РВО магістр  сучасні 

інформаційно-мережеві технології з урахуванням функціонування 
майбутньої єдиної національної інформаційної мережі гідрометеорологічного 
забезпечення в рамках освітньої компоненти «Геоінформатика і ГІС».  

 

ІІ. Розмістити на офіційному веб-сайті університету в розділі «Освітні 

програми» аналіз результатів анкетування серед стейкхолдерів 

(роботодавців) щодо реалізації освітніх програм.  

ІІІ. Активізувати роботу щодо впровадження дуальної освіти, зокрема, на 
базі ГМЦ ЧАМ, Національного наукового центру «Інститут виноградарства і 
виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України на інших установ. 

ІV. Розмістити на офіційному веб-сайті університету оновлених освітніх 
програм РВО молодший бакалавр, бакалавр і магістр. 

 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова  засідання            ____________               Шакірзанова Ж.Р. 

 

 

Секретар засідання                                                                   Нажмудінова О.М.  

 

 

 

 


