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ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 
 
 

А Мета програми 

 Надати освіту в галузі 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки 
про Землю з широким доступом до працевлаштування. Забезпечити теоре-
тичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів через набуття 
фахових знань, умінь та навичок для виконання професійних завдань та 
обов’язків прикладного характеру. 

В Характеристика програми 

1 Галузь знань 
10 Природничі науки, 103 Науки про Зе-
млю 

2 Фокус програми 
Спеціальна освіта в області Наук про Зе-
млю 

3 Орієнтація програми 

Програма базується на загальновідомих 
наукових результатах комплексу наук 
пов’язаних з вивченням, моніторингом та 
прогнозуванням стану складових кліма-
тичної системи, орієнтує на спеціаліза-
цію у рамках якої проводиться подальша 
професійна підготовка офіцера-
метеоролога тактичного рівня для Зброй-
них Сил України. 

4 Особливості програми 

Орієнтація на виконання завдань прикла-
дного характеру в області атмосферних 
наук, з подальшою  підготовкою фахівців 
для Збройних Сил України. Можлива по-
дальша підготовка фахівців для Всесвіт-
ньої метеорологічної організації. 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування 

Первинні посади в системі Міністерства 
інфраструктури України, Міністерства 
оборони України, Міністерства екології 
та природних ресурсів України, Мініс-
терства аграрної політики та продовольс-
тва України, Державної служби з надзви-
чайних ситуацій України. 

2 Продовження освіти 

Магістерські програми з Природничих 
наук. 
Набуття додаткових кваліфікацій в сис-
темі післядипломної освіти 



 
 

D Стиль викладання 

1 
Підходи до викладання та нав-
чання 

Лекції, лабораторні роботи, практичні 
заняття, семінари, консультації виклада-
чів, самостійна робота, навчальні прак-
тики, науково-дослідні роботи, поза ау-
диторні індивідуальні практичні заняття. 
Можливе викладання окремих навчаль-
них дисциплін англійською мовою разом 
з державною мовою. Перелік таких дис-
циплін визначається наказом по універ-
ситету. 

2 Система оцінювання 
Вхідний, поточний, рубіжний, підсумко-
вий контроль знань, випускна кваліфіка-
ційна робота. 

 

Е Програмні компетентності 
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ь Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у професійній діяльності предметної області наук про 
Землю або у процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та 
методів дослідження природних та антропогенних об’єктів та 
процесів із використанням комплексу міждисциплінарних даних 
та за умовами недостатності інформації  

Загальні 

К01 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадського (вільного, демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенство 
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

К02 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 
системі питань про природу і суспільство та у розвитку суспільст-
ва, техніки і технології, використовувати різні види та форми ру-
хової активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя. 

К03 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

К04 
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 

К05 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

К06 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 



 
 

К07 
Навички використання інформаційних і комунікаційних техноло-
гій. 

К08 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

К09 Здатність працювати в команді. 

К10 Навички забезпечення безпеки життєдіяльності. 

К11 
Прагнення до збереження природного навколишнього середови-
ща. 

К12 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Фахові обов’язкові 

 

К13 
Знання та розуміння теоретичних основ наук про Землю як ком-
плексної природної системи.  

К14 
Здатність застосовувати базові знання з фізики, хімії, біології, 
екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивчені 
Землі та її геосфер. 

К15 
Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомо-
гою відповідних методів і технологічних засобів у польових і ла-
бораторних умовах. 

К16 
Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні геос-
фер. 

К17 Здатність до всебічного аналізу складу і будови геосфер. 

К18 
Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з те-
орією у послідовності: від спостереження до розпізнавання, синте-
зу і моделювання. 

К19 Здатність проводити моніторинг природних процесів. 

К20 
Здатність самостійно досліджувати природні матеріали (у відпо-
відності до спеціалізації) в польових і лабораторних умовах, опи-
сувати, аналізувати, документувати і звітувати про результати.  

К21 
Здатність до планування, організації та проведення досліджень і 
підготовки звітності. 

К22 
Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати 
нові об’єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси. 

Фахові вибіркові 

 К23 

Знання факторів негативного впливу на психіку військовослужбо-
вця під час виконання завдань за призначенням, шляхи та способи 
їх нейтралізації, вміння моделювати їх при проведенні занять з 
бойової підготовки з особовим складом підрозділу, володіти фор-



 
 

мами та способами надання психологічної допомоги (самодопо-
моги) під час виконання бойових (навчально-бойових) завдань, 
здатність навчати підпорядкований особовий склад. 

К24 
Здатність організовувати радіаційний, хімічний та біологічний за-
хист підрозділу в різних умовах в ході виконання завдань за приз-
наченням. 

К25 

Знання основних тактико-технічних характеристик засобів 
зв’язку, які перебувають на озброєнні в підрозділах ланки взвод-
батальйон. Вміння користуватись індивідуальними засобами 
зв’язку. 

К26 

Здатність впевнено орієнтуватися на місцевості, ефективно засто-
совувати тактичні властивості місцевості в різних видах бою, пра-
цювати з топографічними, спеціальними картами та фотодокумен-
тами, визначати координати об’єктів, цілей за картою, працювати 
з аерознімками місцевості 

К27 

Здатність використовувати на практиці психолого-педагогічні ос-
нови управлінської та виховної діяльності офіцера, застосовувати 
методи психодіагностики особистості та методи вивчення соціа-
льно-психологічних явищ у військових колективах для індивідуа-
льної роботи з підлеглими, формувати високий рівень патріотич-
них і моральних якостей у підлеглих 

К28 
Здатність організувати і проводити гідрометеорологічні (метеоро-
логічні) спостереження, їх обробку та передачу (прийом) із засто-
суванням чинних кодів, правил та вимог. 

К29 

Здатність виконувати обробку та аналіз аеросиноптичного матері-
алу, залучати, обробляти і використовувати додаткові види гідро-
метеорологічної інформації (супутникової, радіолокаційної, чисе-
льного моделювання тощо) в задачах прогнозування погодних 
умов. 

К-30 

Здатність розробляти прогнози метеовеличин та явищ погоди, ко-
ристуватися встановленою термінологією при складанні прогнозів 
погоди, оцінювати вплив гідрометеорологічних (метеорологічних) 
умов на діяльність військ (сил) та інших галузей народного госпо-
дарства. 

К31 
Здатність працювати з встановленими видами робочої, оператив-
но-прогностичної та іншої документації згідно з вимогами керів-
них документів. 

К32 
Здатність здійснювати експлуатацію технічних засобів гідрометс-
лужби у стаціонарних та польових умовах, проводити на них усі 
види технічного обслуговування та регламентних робіт. 



 
 

F Програмні результати навчання 

 

Загальні 

ПР02 Використовувати усно і письмово професійну українську мову. 

ПР03 Спілкуватися іноземною мовою за фахом. 

ПР04 
Використовувати інформаційні технології, картографічні та гео- 
інформаційні моделі в області наук про Землю. 

ПР13 
Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та 
широкого загалу, робити презентації та повідомлення. 

ПР16 
Виявити знання, що сприяють розвитку загальної культури й 
соціалізації особистості. 

ПР17 
Аргументувати орієнтованість на досягнення життєвого успіху 
та здорового способу життя. 

ПР18 
Аналізувати гідрометеорологічні явища з погляду фундаменталь- 
них фізичних принципів і знань, а також основних законів взаєм-
ного впливу складових кліматичної системи. 

ПР19 
Проявляти професійну відданість етичній практиці та позитивно 
сприймати необхідність професійних етичних стандартів. 

ПР20 
Здатність застосовувати основні методи аналізу гідрометеорологі- 
чної інформації. 

ПР21 
Володіти основними методами захисту робочого персоналу і насе- 
лення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих. 

ПР22 
Формулювати основні принципів раціонального природокористу- 
вання й охорони навколишнього природного середовища. 

ПР23 
Виконувати дослідження в групі з метою вирішення для складних 
задач в сфері моніторингу навколишнього середовища усно та в 
письмо- вій формі. 

Фахові обов’язкові 

ПР01 
Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області наук про 
Землю. 

ПР05 Вміти проводити польові та лабораторні дослідження. 

ПР06 
Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі 
як планетарної системи та її геосфер. 

ПР07 
Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, еколо- 
гії, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні 
природних процесів формування і розвитку геосфер. 



 
 

ПР08 
Обґрунтовувати вибір та використовувати польові та лабораторні 
методи для аналізу природних та антропогенних систем і об’єктів. 

ПР09 
Вміти виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних 
методів аналізу. 

ПР10 
Аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалі- 
зації) на різних просторово-часових масштабах. 

ПР11 
Впорядковувати і узагальнювати матеріали польових та лаборато-
рних досліджень. 

ПР12 
Знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в 
науках про Землю відповідно до спеціалізації. 

ПР14 
Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій в га- 
лузі наук про Землю. 

Фахові вибіркові 

ПР24 
Організовувати заходи психологічної підготовки  особового складу 
підрозділу при застосуванні штатного озброєння і військової тех-
ніки при виконанні завдань за призначенням. 

ПР25 

Планувати та організовувати радіаційний, хімічний та біологічний 
захист в основних видах бою, приймати швидкі та правильні рі-
шення з метою максимального зменшення втрат особового складу 
та техніки. 

ПР26 
Використовувати основні штатні засоби зв’язку, які перебувають 
на озброєнні підрозділів ланки взвод-батальйон. 

ПР27 

Знати та розуміти сутність орієнтування на незнайомій місцевості 
за картою та без карти, вдень і вночі, у різних погодних умовах та 
пори року, розграфку та номенклатуру топографічних карт, вміти 
проводити виміри за топографічними картами, дешифровувати 
об’єкти на аерознімках і переносити їх на топографічну карту. 

ПР28 
Організовувати заходи психологічної підготовки особового складу 
підрозділу при застосуванні штатного озброєння і військової тех-
ніки під час виконання завдань за призначенням. 

ПР29 
Володіти методом і засобами проведення гідрометеорологічних 
(метеорологічних) та орнітологічних спостережень, користуватися 
даними дистанційного зондування атмосфери та одержувати їх.  

ПР30 
Проводити первинну обробку результатів гідрометеорологічних 
(метеорологічних), орнітологічних спостережень та даних дистан-
ційного зондування атмосфери. 

ПР31 

Виконувати обробку й проводити комплексний аналіз аеросиноп-
тичного матеріалу, вміти розраховувати і використовувати додат-
кові характеристики полів метеорологічних величин та залучати 
для аналізу погодних умов додаткову ( радіолокаційну, супутнико-
ву тощо) інформацію. 



 
 

ПР32 

Володіти математичним апаратом для моделювання атмосферних 
процесів та явищ різних просторово-часових масштабів, викорис-
товувати продукцію чисельного моделювання провідних світових 
прогностичних центрів для розробки локальних прогнозів погоди. 

ПР33 

Складати понадкороткострокові та короткострокові прогнози по-
годи з урахуванням специфіки діяльності споживача, вміти визна-
чати межі їх застосовності, користуватися встановленою терміно-
логією та градаціями при формулюванні прогнозів погоди. 

ПР34 
Працювати з робочою, оперативно-прогностичною та іншими ви-
дами документаціями метеопідрозділами згідно з вимогами норма-
тивних документів. 

ПР35 

Здійснювати обмін гідрометеорологічною та іншими видами інфо-
рмації з використанням встановлених каналів зв’язку, узагальню-
вати кількісні та якісні показники стану атмосфери, представляти 
їх у виді зведень, телеграм, попереджень тощо, організувати та 
здійснювати взаємодію з іншими метеопідрозділами. 

ПР36 

Здійснювати експлуатацію штатних технічних засобів гідрометео-
рологічного (метеорологічного ) підрозділу, виконувати їх техніч-
не обслуговування, проводити на них перевірочні та регламентні 
види робіт. 



 
 

Додаток А 
 

МАТРИЦЯ ЗВ’ЯЗКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Компетентності Результати навчання 

Код Опис Опис Код 

Загальні 

К01 

Здатність реалізувати свої права і 
обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадсь-
кого (вільного, демократичного) 
суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенство 
права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 

Виявляти знання, що сприяють 
розвитку загальної культури й 
соціалізації особистості. 

ПР16 

К02 

Здатність зберігати та примножу-
вати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства 
на основі розуміння історії та за-
кономірностей розвитку предмет-
ної області, її місця у загальній 
системі питань про природу і сус-
пільство та у розвитку суспільст-
ва, техніки і технології, викорис-
товувати різні види та форми ру-
хової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового 
способу життя. 

Аргументувати орієнтованість 
на досягнення життєвого успіху 
та здорового способу життя. 

ПР17 

К03 
Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. 

Здатність застосовувати основні 
методи аналізу гідрометеороло-
гічної інформації 

ПР20 

К04 
Знання та розуміння предметної 
області та розуміння професійної 
діяльності. 

Уміти доносити результати дія-
льності до професійної аудито-
рії та широкого загалу, робити 
презентації та повідомлення. 

ПР13 

К05 
Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово. 

Використовувати усно і пись-
мово професійну українську 
мову. 

ПР02 

К06 
Здатність спілкуватися іноземною 
мовою. 

Спілкуватися іноземною мовою 
за фахом. 

ПР03 



 
 

К07 
Навички використання інформа-
ційних і комунікаційних техноло-
гій. 

Використовувати інформаційні 
технології, картографічні та гео-
інформаційні моделі в області 
наук про Землю. 

ПР04 

К08 
Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями. 

Аналізувати гідрометеорологіч-
ні явища з погляду фундамента-
льних фізичних принципів і 
знань, а також основних законів 
взаємного впливу складових 
кліматичної системи. 

ПР18 

К09 Здатність працювати в команді. 

Виконувати дослідження в групі 
з метою вирішення складних 
задач в сфері моніторингу на-
вколишнього середовища усно 
та в письмовій формі. 

ПР23 

К10 
Навички забезпечення безпеки 
життєдіяльності. 

Володіти основними методами 
захисту робочого персоналу і 
населення від можливих наслід-
ків аварій, катастроф, стихійних 
лих. 

ПР21 

К11 
Прагнення до збереження природ-
ного навколишнього середовища. 

Формулювати основні принци-
пи раціонального природокори-
стування й охорони навколиш-
нього природного середовища. 

ПР22 

К12 
Здатність діяти на основі етичних 
міркувань (мотивів). 

Проявляти професійну відда-
ність етичній практиці та пози-
тивно сприймати необхідність 
професійних етичних стандар-
тів. 

ПР19 

Фахові обов’язкові 

К13 
Знання та розуміння теоретичних 
основ наук про Землю як компле-
ксної природної системи.  

Знати і застосовувати теорії, па-
радигми, концепції та принципи 
в науках про Землю відповідно 
до спеціалізації. 

ПР12 

К14 

Здатність застосовувати базові 
знання з фізики, хімії, біології, 
екології, математики, інформацій-
них технологій тощо при вивчені 
Землі та її геосфер. 

Застосовувати моделі, методи і 
дані фізики, хімії, біології, еко-
логії, математики, інформацій-
них технологій тощо при ви-
вченні природних процесів фо-
рмування і розвитку геосфер. 

ПР07 

К15 

Здатність здійснювати збір, реєст-
рацію і аналіз даних за допомогою 
відповідних методів і технологіч-
них засобів у польових і лабора-
торних умовах. 

Збирати, обробляти та аналізу-
вати інформацію в області наук 
про Землю. 

ПР01 



 
 

К16 
Здатність застосовувати кількісні 
методи при дослідженні геосфер. 

Вміти виконувати дослідження 
геосфер за допомогою кількіс-
них методів аналізу. 

ПР09 

К17 
Здатність до всебічного аналізу 
складу і будови геосфер. 

Аналізувати склад і будову гео-
сфер (у відповідності до спеціа-
лізації) на різних просторово-
часових масштабах. 

ПР10 

К18 

Здатність інтегрувати польові та 
лабораторні спостереження з тео-
рією у послідовності: від спосте-
реження до розпізнавання, синтезу 
і моделювання. 

Обґрунтовувати вибір та вико-
ристовувати польові та лабора-
торні методи для аналізу приро-
дних та антропогенних систем і 
об’єктів 

ПР08 

Впорядковувати і узагальнюва-
ти матеріали польових та лабо-
раторних досліджень 

ПР11 

К19 
Здатність проводити моніторинг 
природних процесів. 

Уміти обирати оптимальні ме-
тоди та інструментальні засоби 
для проведення досліджень, 
збору та обробки даних 

ПР15 

К20 

Здатність самостійно досліджува-
ти природні матеріали (у відпо-
відності до спеціалізації) в польо-
вих і лабораторних умовах, опи-
сувати, аналізувати, документува-
ти і звітувати про результати.  

Вміти проводити польові та ла-
бораторні дослідження. 

ПР05 

К21 
Здатність до планування, органі-
зації та проведення досліджень і 
підготовки звітності. 

Брати участь у розробці проек-
тів і практичних рекомендацій в 
галузу наук про Землю. 

ПР14 

К22 

Здатність ідентифікувати та кла-
сифікувати відомі і реєструвати 
нові об’єкти у геосферах, їх влас-
тивості та притаманні їм процеси. 

Визначати основні характерис-
тики, процеси, історію і склад 
Землі як планетарної системи та 
її геосфер. 

ПР06 

Фахові вибіркові 

К23 

Знання факторів негативного 
впливу на психіку військовослуж-
бовця під час виконання завдань 
за призначенням, шляхи та спосо-
би їх нейтралізації, вміння моде-
лювати їх при проведенні занять з 
бойової підготовки з особовим 
складом підрозділу, володіти фо-
рмами та способами надання пси-
хологічної допомоги (самодопо-
моги) під час виконання бойових 
(навчально-бойових) завдань, зда-
тність навчати підпорядкований 
особовий склад 

Організовувати заходи психоло-
гічної підготовки  особового 
складу підрозділу при застосу-
ванні штатного озброєння і вій-
ськової техніки при виконанні 
завдань за призначенням 

ПР24 



 
 

К24 

Здатність організовувати радіа-
ційний, хімічний та біологічний 
захист підрозділу в різних умовах 
в ході виконання завдань за приз-
наченням. 

Планувати та організовувати 
радіаційний, хімічний та біоло-
гічний захист  в основних видах 
бою, приймати швидкі та пра-
вильні рішення з метою макси-
мального зменшення втрат осо-
бового складу та техніки 

ПР25 

К25 

Знання основних тактико-
технічних характеристик засобів 
зв’язку, які перебувають на озбро-
єнні в підрозділах ланки взвод-
батальйон. Вміння користуватись 
індивідуальними засобами зв’язку. 

Використовувати основні штат-
ні засоби зв’язку, які перебува-
ють на озброєнні підрозділів 
ланки взвод-батальйон 

ПР26 

К26 

Здатність впевнено орієнтуватися 
на місцевості, ефективно застосо-
вувати тактичні властивості міс-
цевості в різних видах бою, пра-
цювати з топографічними, спеціа-
льними картами та фотодокумен-
тами, визначати координати 
об’єктів, цілей за картою, працю-
вати з аерознімками місцевості 

Знати та розуміти сутність оріє-
нтування на незнайомій місце-
вості за картою та без карти, 
вдень і вночі, у різних погодних 
умовах та пори року, розграфку 
та номенклатуру топографічних 
карт, вміти проводити виміри за 
топографічними картами, де-
шифровувати об’єкти на аероз-
німках і переносити їх на топо-
графічну карту 

ПР27 

К27 

Здатність використовувати на 
практиці психолого-педагогічні 
основи управлінської та виховної 
діяльності офіцера, застосовувати 
методи психодіагностики особис-
тості та методи вивчення соціаль-
но-психологічних явищ у військо-
вих колективах для індивідуальної 
роботи з підлеглими, формувати 
високий рівень патріотичних і мо-
ральних якостей у підлеглих 

Організовувати заходи психоло-
гічної підготовки особового 
складу підрозділу при застосу-
ванні штатного озброєння і вій-
ськової техніки під час вико-
нання завдань за призначенням 

ПР28 

К28 

Здатність організувати і проводи-
ти гідрометеорологічні (метеоро-
логічні) спостереження, їх оброб-
ку та передачу (прийом) із засто-
суванням чинних кодів, правил та 
вимог 

Володіти методом і засобами 
проведення гідрометеорологіч-
них (метеорологічних) та орні-
тологічних спостережень, кори-
стуватися даними дистанційно-
го зондування атмосфери та 
одержувати їх.  

ПР29 

Проводити первинну обробку 
результатів г/м (метеорологіч-
них), орнітологічних спостере-
жень та даних дистанційного 
зондування атмосфери. 

ПР30 



 
 

К29 

Здатність виконувати обробку та 
аналіз аеросиноптичного матеріа-
лу, залучати, обробляти і викорис-
товувати додаткові види гідроме-
теорологічної інформації (супут-
никової, радіолокаційної, чисель-
ного моделювання тощо) в зада-
чах прогнозування погодних умов 

Виконувати обробку й проводи-
ти комплексний аналіз аероси-
ноптичного матеріалу, вміти ро-
зраховувати і використовувати 
додаткові характеристики полів 
метеорологічних величин та за-
лучати для аналізу погодних 
умов додаткову ( радіолокацій-
ну, супутникову тощо) інфор-
мацію 

ПР31 

Володіти математичним апара-
том для моделювання атмосфе-
рних процесів та явищ різних 
просторово-часових масштабів, 
використовувати продукцію чи-
сельного моделювання провід-
них світових прогностичних 
центрів для розробки локальних 
прогнозів погоди 

ПР32 

К30 

Здатність розробляти прогнози 
метеовеличин та явищ погоди, ко-
ристуватися встановленою термі-
нологією при складанні прогнозів 
погоди, оцінювати вплив гідроме-
теорологічних (метеорологічних) 
умов на діяльність військ (сил) та 
інших галузей народного госпо-
дарства 

Складати понадкороткострокові 
та короткострокові прогнози 
погоди з урахуванням специфі-
ки діяльності споживача, вміти 
визначати межі їх застосовності, 
користуватися встановленою 
термінологією та градаціями 
при формулюванні прогнозів 
погоди 

ПР33 

К31 

Здатність працювати з встановле-
ними видами робочої, оперативно-
прогностичної та іншої докумен-
тації згідно з вимогами керівних 
документів 

Працювати з робочою, операти-
вно-прогностичною та іншими 
видами документаціями метео-
підрозділами згідно з вимогами 
нормативних документів 

ПР34 

Здійснювати обмін гідрометео-
рологічною та іншими видами 
інформації з використанням 
встановлених каналів зв’язку, 
узагальнювати кількісні та якіс-
ні показники стану атмосфери, 
представляти їх у виді зведень, 
телеграм, попереджень тощо, 
організувати та здійснювати 
взаємодію з іншими метеопід-
розділами 

ПР35 



 
 

К32 

Здатність здійснювати експлуата-
цію технічних засобів гідрометс-
лужби у стаціонарних та польових 
умовах, проводити на них усі види 
технічного обслуговування та рег-
ламентних робіт 

Здійснювати експлуатацію шта-
тних технічних засобів гідроме-
теорологічного ( метеорологіч-
ного ) підрозділу, виконувати їх 
технічне обслуговування, про-
водити на них перевірочні та 
регламентні види робіт 

ПР36 

 



 
 

Додаток Г 
 
 

Рекомендований перелік вибіркових дисциплін 
(РПД) 

 
№ 
з/п 

Код Навчальна дисципліна 

1. ВД01 Педагогіка (у т.ч. військове навчання та виховання) 

2. ВД02 Організація військового зв’язку 

3. ВД03 Радіаційний, хімічний та біологічний захист підрозділів 

4. ВД04 Управління повсякденною діяльністю військ 

5. ВД05 Динамічна метеорологія 

6. ВД06 Синоптична метеорологія 

7. ВД07 Супутникова метеорологія 

8. ВД08 Застосування чисельного моделювання у прогнозах погоди 

9. ВД09 Авіаційні прогнози погоди 

10. ВД10 Авіаційна метеорологія 

11. ВД11 Технічні засоби гідрометслужби 

12. ВД12 Чергування у навчальному бюро погоди 

13. ВД13 Навчальна практика за спеціальністю 

14. ВД14 Навчальна практика за спеціалізацією 

15. ВД15 Курсовий проект за темою кваліфікаційної роботи 

16. ВД16 Курс первинної військово-професійної підготовки 

 



 
 

МАТРИЦЯ ЗВ’ЯЗКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
(обов’язкових) 

 

Код Дисципліна/модуль 

Компетентності 

Загальні Фахові обов’язкові 

К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 К08 К09 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 К18 К19 К20 К21 К22 

ПР16 ПР17 ПР20 ПР13 ПР02 ПР03 ПР04 ПР18 ПР23 ПР21 ПР22 ПР19 ПР12 ПР07 ПР01 ПР09 ПР10 ПР08 ПР11 ПР15 ПР05 ПР14 ПР06 

Д01 
Історія  України та україн-
ської культури      *                  

Д02 Іноземна мова      *                  

Д03 Вища математика        *                

Д04 Загальна хімія              *          

Д05 
Геофізика  з основами аст-
рономії             *           

Д06 
Інформатика та системо-
логія       *                 

Д07 Фізичне виховання  *                      

Д08 
Геологія з основами гео-
морфології                       * 

Д09 Фізика        *                

Д10 Основи геодезії                       * 

Д11 
Методи та засоби г/м ви-
мірювань    *           *         

Д12 
Філософія та основи пси-
хології  *          *            

Д13 
Основи правознавства та 
ДУМ     *                   

Д14 
Основи геохімії та Грунто-
знавство              *          

Д15 
Основи правознавства та 
ДУМ                        

Д16  Загальна гідрологія                     *    



 
 

Д17 Основи агрометеорології              *          

Д18 
Методи обробки і аналізу 
г/м інформації (мод1)                *        

Д19 
Фізика атмосфери з чергу-
ванням                 *       

Д20 Екологія           *             

Д21 Гідрографія                    *    

Д22 
Основи гідромеханіки та 
гідравліки                    *    

Д23 Кліматологія                    *    

Д24 
Інформаційні технології в 
гідрометеорології              *          

Д25 
Взаємодія океану та атмо-
сфери              *          

Д26 
Політологія та основи со-
ціології *                       

Д27 Синоптична метеорологія                       * 

Д28 
Підприємницька діяль-
ність   *                     

Д29 
БЖД та основи охорони 
праці          *              

Д30 Агрокліматологія                    *    

 
 
 



 
 

МАТРИЦЯ ЗВ’ЯЗКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
(вибіркових) 

 

Код 
Навчальна дисципліна / 

модуль 

Компетентності, результати навчання (вибіркові) 
К23 К24 К25 К26 К27 К28 К29 К30 К31 К32 

ПР24 ПР25 ПР26 ПР27 ПР28 ПР29 ПР30 ПР31 ПР32 ПР33 ПР34 ПР35 ПР36 

ВД01 
Педагогіка (у т.ч. військове навчання та 
виховання) •             

ВД02 
Радіаційний, хімічний та біологічний за-
хист підрозділів 

 •            

ВД03 Організація військового зв’язку   •           

ВД04 
Управління повсякденною діяльністю 
військ 

    •         

ВД05 Динамічна метеорологія         •     

ВД06 Синоптична метеорологія        •      

ВД07 Супутникова метеорологія        •      

ВД08 
Застосування чисельного моделювання у 
прогнозах погоди 

        •     

ВД09 Авіаційні прогнози погоди          •    

ВД10 Авіаційна метеорологія           •   

ВД11 Технічні засоби гідрометслужби             • 
ВД12 Чергування у НБП      •        

ВД13 Навчальна практика за спеціальністю       •       

ВД14 Навчальна практика за спеціалізацією            •  

ВД15 
Курсова робота за темою кваліфікаційної 
роботи 

         •    

ВД16 
Курс первинної військово-професійної 
підготовки 

   •          

 


