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ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 
 

1 Загальна характеристика 

Ступінь вищої освіти Молодший бакалавр 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – молодший бакалавр 
Спеціальність – 103 Науки про Землю 
Освітня програма - Гідрометеорологія 

Мова(и) викладання Українська. Можливе викладання окремих навча-
льних компонентів англійською мовою разом з 
державною мовою. Перелік таких компонентів 
визначається наказом по університету 

Інтернет-адреса 
розміщення програми 

http://odeku.edu.ua/osvita/osvitni-programi/  

Вимоги щодо 
попередньої освіти 

4 рівень НРК - повна загальна середня освіта 

 

2 Мета програми 

Надання базової широкопрофільної освіти в галузі Природничих наук за 
спеціальністю Науки про Землю для підготовки фахівців, здатних 
розв’язувати різноманітні практичні задачі, які пов’язані з комплексними 
спостереженнями за довкіллям і його моніторингом, а також закладення 
засад для можливості продовження професійного навчання на інших рів-
нях вищої освіти й за допомогою самонавчання. 

 

3 Характеристика програми 

Опис предметної 
області 

Об’єкт: склад, властивості оболонок Землі і про-
цеси, які відбуваються в них.  
Ціль навчання: формування у здобувачів здатнос-
ті розв’язувати різноманітні практичні задачі, 
пов’язані з комплексними спостереженнями за 
довкіллям і його моніторингом. 
Теоретичний зміст предметної області: основні 
процедури і техніки проведення і обробки різно-
манітних спостережень за процесами, що відбу-
ваються в різних оболонках Землі; процедури для 
забезпечення якості даних спостережень. 
Методи, методики та технології: методи натур-
ного, лабораторного, дистанційного дослідження 
різних оболонок Землі. 
Інструменти та обладнання: інструменти, обла-
днання та устаткування, необхідні для польово-
го/лабораторного/дистанційного дослідження рі-
зних оболонок Землі та їх компонентів. 



Орієнтація програми Програма орієнтована на ефективне опанування 
студентом методів регулярних і нерегулярних 
спостережень за різними оболонками Землі, ово-
лодіння необхідними навичками щодо збору, об-
робки, аналізу й інтерпретації матеріалів спосте-
режень, а також надання необхідних даних спос-
тережень користувачеві. 

Фокус програми Загальна освіта в області Наук про Землю. Осно-
вні фізичні процеси в різних оболонках Землі; 
механізми взаємодії геосфер; комплексні системи 
спостереження і моніторингу; методи спостере-
ження за процесами що відбуваються в різних 
оболонках Землі, і методи їх моніторингу; оброб-
ка, аналіз, інтерпретація результатів спостере-
жень за довкіллям. 

Особливості програми Можлива подальша підготовка фахівців для Все-
світньої метеорологічної організації. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

На загальних умовах 

 

4 Працевлаштування та продовження освіти 

Працевлаштування Фахівець підготовлений до роботи на таких поса-
дах: 
- лаборант (у певній галузі); 
- інспектор з використання водних ресурсів; 
- технік-метеоролог; 
- технік-гідролог; 
- технік-агрометеоролог; 
- технік-геофізик; 
- технік-океанолог 

Продовження освіти Бакалаврські програми з Природничих наук. На-
буття додаткових кваліфікацій в системі післяди-
пломної освіти 

 

5 Стиль викладання 

Підходи до викладання 
та навчання 

Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття в 
малих групах, проблемно-орієнтоване навчання, 
самостійна робота, навчальні практики, консуль-
тації із викладачами. Можливе викладання окре-
мих навчальних дисциплін англійською мовою 
разом з державною мовою. Перелік таких дисци-
плін визначається наказом по університету 

Система оцінювання Письмові екзамени, заліки, лабораторні звіти, 



практичні роботи, усні презентації, поточний ко-
нтроль, атестаційний екзамен. 

Форма атестації Атестація здійснюється в формі складання атес-
таційного екзамену, впродовж якого будуть оці-
нені загальні, спеціальні і практичні знання і на-
вички кандидата 

 

6 Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати задачі, пов’язані зі 
збором, обробкою, аналізом і інтерпретацією даних спостережень за сис-
темою Земля, а також даних її моніторингу, використовуючи доступні си-
стеми моніторингу і спостережень й сучасні методи досліджень. 

Загальні К01. Здатність розуміння особливостей історичного і культур-
ного розвитку українського суспільства. 
К02. Здатність забезпечувати необхідний рівень психологічного 
стану в трудовому колективі та рухової активності для ведення 
здорового способу життя.  
К03. Здатність спілкуватися державною мовою фахового спря-
мування як усно, так і письмово. 
К04. Здатність спілкуватися іноземною мовою з професійних 
питань. 
К05. Здатність використання інформаційних систем та техноло-
гій. 
К06. Здатність розуміти будову та основні властивості геосфер. 
К07. Здатність розуміти базові теорії фізико-математичних та 
хімічних наук при вивченні геосфер. 

Фахові К08. Здатність здійснювати збір, обробку і інтерпретацію даних 
в галузі Наук про Землю. 
К09. Здатність виконувати інструментальні польові спостере-
ження та обробляти отримані дані.  
К10. Знання та критичне розуміння предметної області Наук 
про Землю та професійної діяльності в галузі гідрометеорології. 
К11. Здатність застосовувати знання з метеорології та клімато-
логії при аналізі, прогнозі стану забруднення атмосферного по-
вітря. 
К12. Здатність використовувати знання з гідрології при аналізі, 
оцінці і прогнозі якості природних вод. 
К13. Здатність працювати в команді під час проведення польо-
вих та лабораторних досліджень. 

 

7 Програмні результати навчання 

ПР01. Вміти збирати, обробляти та інтерпретувати дані спостережень в 



області Наук про Землю.  
ПР02. Використовувати усно і письмово українську мову для вирішення 
певних фахових завдань. 
ПР03. Вміти читати та розуміти фахову іншомовної літератури з метою 
отримання професійної інформації. 
ПР04. Використовувати програмні засоби та ресурси інтернету у профе-
сійній діяльності. 
ПР05. Вміти проводити польові та лабораторні дослідження.  
ПР06. Застосовувати базові знання і розуміння основ фізики, математики, 
хімії при вивченні природних процесів у геосферах. 
ПР07. Використовувати польові та лабораторні методи для аналізу приро-
дних та антропогенних об’єктів. 
ПР08. Аналізувати склад і будову геосфер. 
ПР09. Впорядковувати і узагальнювати матеріали польових та лаборатор-
них досліджень. 
ПР10. Знання основних методів та інструментальних засобів для прове-
дення досліджень, збору та обробки даних. 
ПР11. Виявити знання, що сприяють розвитку загальної культури й соціа-
лізації особистості. 
ПР12. Аргументувати орієнтованість на досягнення життєвого успіху та 
здорового способу життя. 
ПР13. Володіти знаннями предметної області спеціальності Науки про Зе-
млю та основними поняттями і термінологією у галузі гідрометеорології, 
розуміти стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні. 
ПР14. Базові знання про склад і будову атмосфери, закономірності форму-
вання погоди і клімату, їх вплив на стан довкілля. 
ПР15.Базові знання з гідрології про фізичні основи гідрологічних явищ та 
процесів, умови формування природних вод, водний режим та водний ба-
ланс річкових басейнів. 

 
 
  



Додаток А 

МАТРИЦЯ ЗВ’ЯЗКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Компетентності Результати навчання 

Код Опис Опис Код 

Загальні 

К01 Здатність розуміння особли-
востей історичного і культур-
ного розвитку українського 
суспільства. 

Виявити знання, що сприяють 
розвитку загальної культури й 
соціалізації особистості 

ПР11 

К02 Здатність забезпечувати необ-
хідний рівень психологічного 
стану в трудовому колективі 
та рухової активності для ве-
дення здорового способу жит-
тя.  

Аргументувати орієнтованість 
на досягнення життєвого успіху 
та здорового способу життя 

ПР12 

К03 Здатність спілкуватися держа-
вною мовою фахового спря-
мування як усно, так і пись-
мово. 

Використовувати усно і пись-
мово українську мову для ви-
рішення певних фахових за-
вдань.  

ПР02 

К04 Здатність спілкуватися інозе-
мною мовою з професійних 
питань. 

Вміти читати та розуміти фахо-
ву іншомовної літератури з ме-
тою отримання професійної ін-
формації 

ПР03 

К05 Здатність використання інфо-
рмаційних систем та техноло-
гій. 

Використовувати програмні за-
соби та ресурси інтернету у 
професійній діяльності. 

ПР04 

К06 Здатність розуміти будову та 
основні властивості геосфер. 

Аналізувати склад і будову гео-
сфер 

ПР08 

Спеціальні (фахові) 

К07 Здатність розуміти базові тео-
рії фізико-математичних та 
хімічних наук при вивченні 
геосфер. 

Застосовувати базові знання і 
розуміння основ фізики, мате-
матики, хімії при вивченні при-
родних процесів у геосферах 

ПР06 

К08 Здатність здійснювати збір, 
обробку і інтерпретацію даних 
в галузі Наук про Землю. 

Вміти збирати, обробляти та ін-
терпретувати дані спостережень 
в області Наук про Землю.  

ПР01 

Знання основних методів та ін-
струментальних засобів для 
проведення досліджень, збору 

ПР10 



та обробки даних 

К09 Здатність виконувати інстру-
ментальні польові спостере-
ження та обробляти отримані 
дані. 

Використовувати польові та ла-
бораторні методи для аналізу 
природних та антропогенних 
об’єктів. 

ПР07 

Знання основних методів та ін-
струментальних засобів для 
проведення досліджень, збору 
та обробки даних 

ПР10 

К10 Знання та критичне розуміння 
предметної області Наук про 
Землю та професійної діяль-
ності в галузі гідрометеороло-
гії. 

Володіти знаннями предметної 
області спеціальності Науки 
про Землю та основними по-
няттями і термінологією у галу-
зі гідрометеорології, розуміти 
стратегію розвитку гідрометео-
рологічної діяльності в Україні 

ПР13 

К11 Здатність застосовувати знан-
ня з метеорології та клімато-
логії при аналізі, прогнозі ста-
ну забруднення атмосферного 
повітря. 

Володіти базовими знаннями 
про склад і будову атмосфери, 
закономірності формування по-
годи і клімату, їх вплив на стан 
довкілля. 

ПР14 

К12 Здатність використовувати 
знання з гідрології при аналізі, 
оцінці і прогнозі якості при-
родних вод. 

Володіти базовими знання з гі-
дрології про фізичні основи гі-
дрологічних явищ та процесів, 
умови формування природних 
вод, водний режим та водний 
баланс річок, водойм, окремих 
акваторій океанів. 

ПР15 

К13 Здатність працювати в коман-
ді під час проведення польо-
вих та лабораторних дослі-
джень. 

Вміти збирати, обробляти та ін-
терпретувати дані спостережень 
в області Наук про Землю.  

ПР01 

Вміти проводити польові та ла-
бораторні дослідження. 

ПР05 

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

ПР09 

 
  



Додаток Б 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

Код ОК Назви освітніх компонентів Кредити 
ЄКТС 

Загальні 
ОКЗ01 Історія України та української культури 6 
ОКЗ02 Іноземна мова 6 
ОКЗ03 Інформаційні системи та технології 4 
ОКЗ04 Геологія з основами геоморфології 4 
ОКЗ05 Фізичне виховання 3 
ОКЗ06 Психологія ділового спілкування 4 
ОКЗ07 Іноземна мова за професійним спрямуванням 3 
ОКЗ08 Українська мова за професійним спрямуванням 4 

Усього 34 
Фахові за програмою 

ОКП01 Загальна хімія 4 
ОКП02 Вища математика 8 
ОКП03 Фізика 6 
ОКП04 Основи геодезії  4 
ОКП05 Методи та засоби г/м вимірювань 8 
ОКП06 Вступ до фаху 3 
ОКП07 Кліматологія і метеорологія 6 
ОКП08 Гідрологія (суші та океану) 8 
ПП1.1 Навчальна практика «Основи геодезії» 1,33 
ПП1.2 Навчальна практика «МЗГМВ» 2,67 
ПП2.1 Навчальна практика «Вступ до фаху» 1,33 
ПП2.2 Навчальна практика «Кліматологія і метеорологія» 2,67 
ОКП09 Атестаційний екзамен 1 

Усього 56 
Вибіркові 

ВД1.1 Геофізика з основами астрономії 4 
ВД1.2 Грунтознавство 4 
ВД2.1 Заповідна справа 5 
ВД2.2 Хімія з основами біогеохімії, Ч.І 5 
ВД3.1 Водне господарство України 4 
ВД3.2 Екологія 4 
ВД4.1 Основи гляціології 4 
ВД4.2 Історія туризму 4 
ВД5.1 Іноземна мова за професійним спрямуванням1 3 
ВД5.2 Політологія та основи соціології 3 
ВД6.1 Екологічні основи землеробства та радіоекології 5 
ВД6.2 Хімія з основами біогеохімії, Ч.ІІ  5 



ВД7.1 Оптимізація природокористування 5 
ВД7.2 Урбоекологія 5 

Усього 60 
  



Додаток В 

МАТРИЦЯ ЗВ’ЯЗКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

Освітній компонент 
Компетентності / Результати навчання 

Загальні Фахові 

Код Назва 
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Р

11
 

П
Р

12
 

П
Р

02
 

П
Р

03
 

П
Р

04
 

П
Р

08
 

П
Р

10
 

П
Р

01
 

П
Р

10
 

П
Р

07
 

П
Р

10
 

П
Р

13
 

П
Р

14
 

П
Р

15
 

П
Р

01
 

П
Р

05
 

П
Р

09
 

Навчальний рік 1 (60 кредитів ЄКТС)                  
Семестр 1                  

ОКЗ01 Історія України та україн-
ської культури 

*                 

ОКЗ02 Іноземна мова    *              
ОКЗ03 Інформаційні системи та 

технології 
    *             

ОКЗ04 Геологія з основами гео-
морфології 

     *            

ОКЗ05 Фізичне виховання  *                
ОКП01 Загальна хімія       *           
ОКП02 Вища математика       *           

Семестр 2                  
ОКЗ02 Іноземна мова    *              
ОКП02 Вища математика       *           
ОКП03 Фізика       *           
ОКП04 Основи геодезії          * *       
ОКП05 Методи та засоби г/м вимі-

рювань 
       * *         

ПП1.1 Навчальна практика «Осно-
ви геодезії» 

              * * * 

ПП1.2 Навчальна практика 
«МЗГМВ» 

              * * * 

 

 
 



Освітній компонент 
Компетентності / Результати навчання 

Загальні Фахові 

Код Назва 
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Навчальний рік 2 (60 кредитів ЄКТС)                  
Семестр 3                  

ОКЗ05 Фізичне виховання  *                
ОКЗ06 Психологія ділового спіл-

кування 
 *                

ОКЗ07 Іноземна мова за професій-
ним спрямуванням 

   *              

ОКП06 Вступ до фаху            *      
ОКП07 Кліматологія і метеорологія             *     
ОКП08 Гідрологія (суші та океану)              *    

Семестр 4                  
ОКЗ07 Іноземна мова за професій-

ним спрямуванням 
                 

ОКЗ08 Українська мова за профе-
сійним спрямуванням 

  *               

ПП2.1 Навчальна практика «Вступ 
до фаху» 

              * * * 

ПП2.2 Навчальна практика «Клі-
матологія і метеорологія» 

              * * * 

ОКП09 Атестаційний екзамен                  
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