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ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 
 

1 Загальна характеристика 
Ступінь вищої освіти Доктор філософії 
Форми здобуття 
освіти  

очна (денна, вечірня) 

Освітня кваліфікація  Доктор філософії з наук про Землю  
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – доктор філософії 

Галузь знань – 10 Природничі науки 
Спеціальність – 103 Науки про Землю 

Мова(и) викладання Українська. Можливе викладання окремих освіт-
ніх компонентів англійською мовою разом з дер-
жавною мовою. Перелік таких компонентів ви-
значається наказом по університету. 

Інтернет-адреса 
розміщення програми 

https://odeku.edu.ua/doktor-filosofiyi-103-
gidrometeorologiya/ 

Вимоги щодо 
попередньої освіти 

Для здобуття освітнього ступеня доктора філо-
софії можуть вступати особи, що здобули освіт-
ній ступінь магістра. 
Програма фахових вступних випробувань для 
осіб, що здобули попередній рівень вищої освіти 
за іншими спеціальностями повинна передбачати 
перевірку набуття особою компетентностей та ре-
зультатів навчання, що визначені стандартом ви-
щої освіти зі спеціальності 103 Науки про Землю 
для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

2 Мета програми 
Забезпечити підготовку аспірантів, здатних розв’язувати наукові пробле-
ми у сфері однієї з наук – агрометеорологія, гідрологія суші, кліматологія, 
метеорологія, океанологія – для виконання ними оригінальних самостій-
них наукових досліджень та здійснення науково-педагогічної діяльності. 

 

3 Характеристика програми 
Опис предметної 
області 

Об’єкт: Природні та антропогенні об’єкти і про-
цеси в атмосфері, гідросфері суші і океану та вер-
хньому шарі ґрунту у взаємозв’язку, перетворен-
нях і розвитку в просторі та часі. 
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних здій-
снювати наукові дослідження і розв’язувати 
складні задачі та проблеми у сфері гідрометеоро-
логії, а також їх застосувань у різних сферах нау-



ки та техніки. 
Теоретичний зміст предметної області: основні 
поняття, принципи, концепції та методи у сферах 
агрометеорології, гідрології суші, кліматології, 
метеорології, океанологія, їх застосування для 
вирішення наукових і прикладних задач. 
Методи, методики та технології: фізичні і хімічні 
методи, методи натурного, лабораторного, диста-
нційного дослідження геосфер Землі, інформа-
ційні системи і технології, методи фізичного і ма-
тематичного моделювання природних систем і 
процесів, методи комп’ютерного експерименту, 
методи статистичної обробки результатів експе-
рименту та аналізу даних. 
Інструменти та обладнання: Наукові прилади для 
досліджень і вимірювань у сфері гідрометеороло-
гії, обчислювальна техніка, спеціалізоване про-
грамне забезпечення. 

Орієнтація програми Освітньо-наукова. Прикладні дослідження, що 
ґрунтуються на використанні сучасної вхідної ін-
формації та загальновживаних і оригінальних ме-
тодах аналізу в гідрометеорології з метою кліма-
тичного обслуговування. 

Фокус програми Наукові дослідження в агрометеорології, гідроло-
гії суші, кліматології, метеорології та океанології. 

Особливості програми Освітня програма реалізується в межах докторсь-
кої школи INTENSE (http://dl.intense.network/) 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Без обмежень 

 

4 Працевлаштування та продовження освіти 
Працевлаштування Працевлаштування на посадах наукових і науко-

во-педагогічних працівників в наукових устано-
вах і закладах вищої освіти, посадах працівників 
найвищої кваліфікації у дослідницьких, проект-
них, конструкторських тощо установах і 
підрозділах підприємств, посадах наукових кон-
сультантів в установах та організаціях. Зокрема, 
 в структурних підрозділах Національної гідроме-
теорологічної служби, Державного агентства во-
дних ресурсів України, Державної служби Украї-
ни з надзвичайних ситуацій, Державної установи 
«Держгідрографія», Міністерства захисту довкіл-



ля та природних ресурсів України, Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, ор-
ганів місцевого самоврядування. 

Продовження освіти Здобуття наукового ступеня доктора наук та до-
даткових кваліфікацій у системі освіти дорослих. 

 
 

5 Стиль викладання 
Підходи до викладання 
та навчання 

Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям 
компетентностей, достатніх для продукування 
нових ідей, розв’язання комплексних проблем у 
професійній галузі. 
Підготовка та захист протягом першого року нав-
чання проекту дисертаційного дослідження з ви-
значенням підходів та методів досягнення мети. 
Обговорення упродовж 2-го та 3-го років навчання 
проміжних результатів дослідження на семінарах. 

Система оцінювання Екзамени, заліки, захист звітів з практики 
Форма атестації Контроль за роботою аспіранта здійснюється че-

рез поточну (семестрову та річну) його атестацію. 
Результати поточної атестації роботи аспіранта за 
підсумками навчального року обговорюються та 
затверджується на науково-технічній раді універ-
ситету за поданням базових кафедр. 
Заключна атестація здобувачів освітнього рівня 
доктора філософії здійснюється у формі публіч-
ного захисту дисертації з метою встановлення 
разовою спеціалізованою вченою радою відпо-
відності результатів наукової роботи вимогам ці-
єї програми. 
Дисертація на здобуття ступеня доктора філосо-
фії є самостійним розгорнутим дослідженням, що 
пропонує розв’язання конкретної наукової задачі 
в сфері наук про Землю або на межі з іншими 
спеціальностями, результати якого становлять 
оригінальний внесок у розвиток наук про Землю 
та оприлюднені у наукових публікаціях в рецен-
зованих наукових виданнях. Дисертація не по-
винна містити академічного плагіату, фальсифі-
кації, фабрикації. 
Обсяг основного тексту дисертації становить від 
4,5 до 7 авторських аркушів, оформлених відпо-
відно до вимог, установлених МОН. 
Дисертація має бути оприлюднена на офіційному 



сайті закладу вищої освіти та у репозитарії уніве-
рситету. 

 
 

6 Програмні компетентності 
Інтегральна компетентність. Здатність продукувати нові ідеї, розв'язу-
вати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної 
діяльності у сфері наук про Землю, зокрема, гідрометеорології (агромете-
орологія, гідрологія суші, кліматологія, метеорологія, океанологія), засто-
совувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також прово-
дити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову нови-
зну, теоретичне та практичне значення. 
Загальні ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел 
ЗКОЗ. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗК04. Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері на-
ук про Землю на основі системного наукового світогляду та за-
гального культурного кругозору із дотриманням принципів 
професійної етики та академічної доброчесності. 

Спеціа-
льні 
(фахові) 
компе-
тентнос-
ті 

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати 
наукових результатів, які створюють нові знання у науках про 
Землю та дотичних міждисциплінарних напрямах і можуть бу-
ти опубліковані у провідних міжнародних наукових виданнях 
СК02. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати ком-
плексні інноваційні проекти в Науках про Землю та дотичні до 
них міждисциплінарні проекти. 
СК03. Здатність генерувати нові ідеї щодо розвитку теорії та 
практики наук про Землю, виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми дослідницького характеру, оцінювати та забезпечу-
вати якість виконуваних досліджень. 
СК04. Здатність усно і письмово презентувати та обговорюва-
ти результати наукових досліджень та/або інноваційних розро-
бок українською та англійською мовами, глибоке розуміння 
англомовних наукових текстів за напрямом досліджень. 
СК05. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також 
правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та 
науково-педагогічній діяльності. 
СК06. Здатність до встановлення передумов застосування кон-
кретних теорій і методів досліджень оболонок Землі, або інших 
планет земної групи, вибору раціональної методики польових і 
лабораторних робіт та оцінки необхідної точності вимірювань і 
якості кінцевих побудов. 
СК07. Здатність із застосуванням сучасних методологій, мето-



дів та інструментів наукової діяльності за фахом ставити екс-
перимент, обробляти отримані експериментальні дані, встанов-
лювати аналітичні і системні залежності між об’єктами, проце-
сами і явищами оточуючого середовища, давати прогнозні та 
ретроспективні оцінки розвитку природних процесів 
СК08. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у 
вищій освіті. 

Глибинні зі спеціальності 
CK09. Компетентність аналізувати дані проведених експериме-
нтів із дослідження характеристик атмосфери, гідросфери та 
верхнього шару ґрунту, які можуть бути великого обсягу та ви-
магати застосування потужних обчислювальних ресурсів. 
CK10. Компетентність виконувати оригінальні агрометеороло-
гічні, гідрологічні, кліматологічні, комплексно-географічні, ме-
теорологічні та океанологічні дослідження при вирішенні акту-
альних проблем, використовувати сучасні наукові методи та 
досягати наукових результатів, які створюють нові знання 

 

7 Програмні результати навчання 
РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з наук про 
Землю і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, до-
статні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 
світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або 
здійснення інновацій. 
РН02. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і 
комп’ютерні моделі Землі, її геосфер, планет земної групи та процесів, що 
відбуваються в них, ефективно використовувати їх для отримання нових 
знань та/або створення інноваційних продуктів у Науках про Землю та до-
тичних міждисциплінарних напрямах. 
РН03. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 
результати досліджень, наукові та прикладні проблеми наук про Землю, 
кваліфіковано оприлюднювати в тому числі іноземною мовою результати 
досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових 
виданнях та на наукових заходах. 
РН04. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрун-
тування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного ана-
лізу, експериментальних досліджень і математичного та/або 
комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані. 
РН05. Глибоко розуміти загальні принципи та методи наук про Землю, а 
також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослі-
дженнях та у викладацькій практиці. 
РН06. Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослі-
дження з наук про Землю та дотичних міждисциплінарних напрямів з ви-
користанням сучасних інструментів та дотриманням норм професійної і 



академічної етики, критично аналізувати результати власних досліджень і 
результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних 
знань щодо досліджуваної проблеми. 
РН07. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти, 
які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне 
знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та тех-
нологічні проблеми у науках про Землю з врахуванням соціальних, еко-
номічних, екологічних та правових аспектів. 
РН08. Застосовувати загальні принципи та методи математики й природ-
ничих наук, а також сучасні методи та інструменти, цифрові технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для провадження досліджень у 
сфері наук про Землю 
РН09. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблен-
ня та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних вели-
кого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інфо-
рмаційні системи і технології 
РН10. Організовувати і здійснювати освітній процес у сфері наук про Зем-
лю, його наукове, навчально-методичне та нормативне забезпечення, роз-
робляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни у закладах вищої 
освіти. 
РН11. Використовувати стандартні програмні продукти до потреб дисер-
таційного дослідження, а також адаптувати, удосконалювати програмні 
продукти, початково призначені для іншої мети. 
РН12. Пояснювати наукові принципи моделювання природних процесів, 
аналізувати обмежуючі фактори їх використання і невизначеності, що 
пов’язані з результатами моделювання, та визначати методи перевірки до-
стовірності моделювання і методики їх застосування 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток А 
МАТРИЦЯ ЗВ’ЯЗКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Компетентності Результати навчання 
Код Опис Опис Код 

Загальні 
ЗК01 Здатність до абстрактного ми-

слення, аналізу та синтезу  
Формулювати і перевіряти гіпо-
тези; використовувати для об-
ґрунтування висновків належні 
докази, зокрема, результати те-
оретичного аналізу, експериме-
нтальних досліджень і матема-
тичного та/або комп’ютерного 
моделювання, наявні літератур-
ні дані. 

РН04 

ЗК02 Здатність до пошуку, оброб-
лення та аналізу інформації з 
різних джерел 

Формулювати і перевіряти гі-
потези; використовувати для 
обґрунтування висновків нале-
жні докази, зокрема, результа-
ти теоретичного аналізу, екс-
периментальних досліджень і 
математичного та/або 
комп’ютерного моделювання, 
наявні літературні дані.  

РН04 

ЗК03 Здатність працювати в міжна-
родному контексті. 

Вільно презентувати та обгово-
рювати з фахівцями і нефахів-
цями результати досліджень, 
наукові та прикладні проблеми 
наук про Землю, кваліфіковано 
оприлюднювати в тому числі 
іноземною мовою результати 
досліджень у наукових публі-
каціях у провідних міжнарод-
них наукових виданнях та на 
наукових заходах.  

РН03 

ЗК04 Здатність розв’язувати ком-
плексні проблеми у сфері на-
ук про Землю на основі сис-
темного наукового світогляду 
та загального культурного 
кругозору із дотриманням 
принципів професійної етики 
та академічної доброчесності. 

Мати передові концептуальні 
та методологічні знання з наук 
про Землю і на межі предмет-
них галузей, а також дослідни-
цькі навички, достатні для про-
ведення наукових і прикладних 
досліджень на рівні останніх 
світових досягнень з відповід-

РН01 



 ного напряму, отримання но-
вих знань та/або здійснення 
інновацій. 
Планувати і виконувати експе-
риментальні та/або теоретичні 
дослідження з наук про Землю 
та дотичних міждисциплінар-
них напрямів з використанням 
сучасних інструментів та до-
триманням норм професійної і 
академічної етики, критично 
аналізувати результати власних 
досліджень і результати інших 
дослідників у контексті усього 
комплексу сучасних знань щодо 
досліджуваної проблеми. 

РH06 

Спеціальні (фахові) 
CК01 Здатність виконувати оригі-

нальні дослідження, досягати 
наукових результатів, які 
створюють нові знання у нау-
ках про Землю та дотичних 
міждисциплінарних напрямах 
і можуть бути опубліковані у 
провідних міжнародних нау-
кових виданнях.  

Розробляти та досліджувати 
концептуальні, математичні і 
комп’ютерні моделі Землі, її 
геосфер, планет земної групи 
та процесів, що відбуваються в 
них, ефективно використовува-
ти їх для отримання нових 
знань та/або створення іннова-
ційних продуктів у Науках про 
Землю та дотичних міждисци-
плінарних напрямах.  

РH02 
 

CК02 Здатність ініціювати, розроб-
ляти і реалізовувати комплек-
сні інноваційні проекти в На-
уках про Землю та дотичні до 
них міждисциплінарні проек-
ти.  

Розробляти та реалізовувати 
наукові та/або інноваційні про-
екти, які дають можливість пе-
реосмислити наявне та створи-
ти нове цілісне знання та/або 
професійну практику і 
розв’язувати значущі наукові 
та технологічні проблеми у на-
уках про Землю з врахуванням 
соціальних, економічних, еко-
логічних та правових аспектів. 

РH07 

CК03 Здатність генерувати нові ідеї 
щодо розвитку теорії та прак-
тики наук про Землю, виявля-
ти, ставити та вирішувати 
проблеми дослідницького ха-

Планувати і виконувати експе-
риментальні та/або теоретичні 
дослідження з наук про Землю 
та дотичних міждисциплінар-
них напрямів з використанням 

РH06 



рактеру, оцінювати та забез-
печувати якість виконуваних 
досліджень.  

сучасних інструментів та до-
триманням норм професійної і 
академічної етики, критично 
аналізувати результати власних 
досліджень і результати інших 
дослідників у контексті усього 
комплексу сучасних знань що-
до досліджуваної проблеми.  
Розробляти та реалізовувати 
наукові та/або інноваційні про-
екти, які дають можливість пе-
реосмислити наявне та створи-
ти нове цілісне знання та/або 
професійну практику і 
розв’язувати значущі наукові 
та технологічні проблеми у на-
уках про Землю з врахуванням 
соціальних, економічних, еко-
логічних та правових аспектів.  

РH07 

CК04 Здатність усно і письмово 
презентувати та обговорюва-
ти результати наукових дос-
ліджень та/або інноваційних 
розробок українською та анг-
лійською мовами, глибоке ро-
зуміння англомовних науко-
вих текстів за напрямом дос-
ліджень. 
 

Вільно презентувати та обгово-
рювати з фахівцями і нефахів-
цями результати досліджень, 
наукові та прикладні проблеми 
наук про Землю, кваліфіковано 
оприлюднювати в тому числі 
іноземною мовою результати 
досліджень у наукових публі-
каціях у провідних міжнарод-
них наукових виданнях та на 
наукових заходах.  

РН03 

СК05 Здатність дотримуватись ети-
ки досліджень, а також пра-
вил академічної доброчеснос-
ті в наукових дослідженнях та 
науково-педагогічній діяль-
ності.  
 

Планувати і виконувати експе-
риментальні та/або теоретичні 
дослідження з наук про Землю 
та дотичних міждисциплінар-
них напрямів з використанням 
сучасних інструментів та до-
триманням норм професійної і 
академічної етики, критично 
аналізувати результати власних 
досліджень і результати інших 
дослідників у контексті усього 
комплексу сучасних знань що-
до досліджуваної проблеми.  

РН06 



СК06 Здатність до встановлення пе-
редумов застосування конкре-
тних теорій і методів дослі-
джень оболонок Землі, або 
інших планет земної групи, 
вибору раціональної методики 
польових і лабораторних робіт 
та оцінки необхідної точності 
вимірювань і якості кінцевих 
побудов. 

Глибоко розуміти загальні 
принципи та методи наук про 
Землю, а також методологію 
наукових досліджень, застосу-
вати їх у власних дослідженнях 
та у викладацькій практиці.  

РН05 

Застосовувати загальні прин-
ципи та методи математики й 
природничих наук, а також су-
часні методи та інструменти, 
цифрові технології та спеціалі-
зоване програмне забезпечення 
для провадження досліджень у 
сфері наук про Землю  

РН08 

СК07 Здатність із застосуванням 
сучасних методологій, мето-
дів та інструментів наукової 
діяльності за фахом ставити 
експеримент, обробляти 
отримані експериментальні 
дані, встановлювати аналіти-
чні і системні залежності між 
об’єктами, процесами і яви-
щами оточуючого середови-
ща, давати прогнозні та рет-
роспективні оцінки розвитку 
природних процесів 

Застосовувати загальні прин-
ципи та методи математики й 
природничих наук, а також су-
часні методи та інструменти, 
цифрові технології та спеціалі-
зоване програмне забезпечення 
для провадження досліджень у 
сфері наук про Землю 

РН08 

Застосовувати сучасні інстру-
менти і технології пошуку, об-
роблення та аналізу інформації, 
зокрема, статистичні методи 
аналізу даних великого обсягу 
та/або складної структури, спе-
ціалізовані бази даних та інфо-
рмаційні системи і технології 

РН09 

CК08 Здатність здійснювати науко-
во-педагогічну діяльність у 
вищій освіті. 

Організовувати і здійснювати 
освітній процес у сфері наук 
про Землю, його наукове, на-
вчально-методичне та норма-
тивне забезпечення, розробляти 
і викладати спеціальні навча-
льні дисципліни у закладах 
вищої освіти. 
 
 
 
 
 
 

РН10 



Спеціальні (фахові глибинні) 
СК09 Компетентність аналізувати 

дані проведених експеримен-
тів із дослідження характери-
стик атмосфери, гідросфери 
та верхнього шару ґрунту, які 
можуть бути великого обсягу 
та вимагати застосування по-
тужних обчислювальних ре-
сурсів. 

Застосовувати загальні прин-
ципи та методи математики й 
природничих наук, а також су-
часні методи та інструменти, 
цифрові технології та спеціалі-
зоване програмне забезпечення 
для провадження досліджень у 
сфері наук про Землю  

РН08 

Використовувати стандартні 
програмні продукти до потреб 
дисертаційного дослідження, а 
також адаптувати, удоскона-
лювати програмні продукти, 
початково призначені для ін-
шої мети 

РН11 

CК10 Компетентність виконувати 
оригінальні агрометеорологі-
чні, гідрологічні, кліматологі-
чні, комплексно-географічні, 
метеорологічні та океанологі-
чні дослідження при вирі-
шенні актуальних проблем, 
використовувати сучасні нау-
кові методи та досягати нау-
кових результатів, які ство-
рюють нові знання 

Пояснювати наукові принципи 
моделювання природних про-
цесів, аналізувати обмежуючі 
фактори їх використання і не-
визначеності, що пов’язані з 
результатами моделювання, та 
визначати методи перевірки 
достовірності моделювання і 
методики їх застосування 

РН12 

 



Додаток Б 
 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

Код ОК Назви освітніх компонентів Кредити 
ЄКТС 

Загальні 
Д01.1* Професійна англійська мова 4 12 
Д01.2* Українська мова як іноземна 4 4 
Д01.3* Історія та культура України 4 
Д01.4* Англійська мова за професійним спрямуванням 4 4 

Д02 Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності 2, 3 6 
Усього 18 

Фахові за стандартом 
Д03 Сучасні підходи до викладання у вищій школі 3 6 
Д04 Управління науковими проектами 3 6 
Д05 Наукова і науково-педагогічна практика 2, 4 5 

Усього 17 
Фахові за програмою 

Д06 Статистичні методи дослідження в гідрометеорології 1 5 
Д07 Моделювання гідрометеорологічних процесів та явищ 1 5 

Усього 10 
Вибіркові 

ВД01.1 Спеціальні розділи агрометеорології 15 
ВД01.2 Спеціальні розділи гідрології суші 15 
ВД01.3 Спеціальні розділи кліматології 15 
ВД01.4 Спеціальні розділи метеорології 15 
ВД01.5 Спеціальні розділи океанології 15 

Усього 90 
* Навчальні дисципліни Д01.2, Д01.3 і Д01.4 викладаються іноземним аспірантам замість на-
вчальної дисципліни Д01.1. 
Освітня компонента забезпечує: 
1 здобуття глибинних знань із спеціальності; 
2 оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями; 
3 набуття універсальних навичок дослідника; 
4 здобуття мовних компетентностей. 
 



Додаток В 
МАТРИЦЯ ЗВ’ЯЗКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

                                                                                                                                                                                       

Освітній компонент 
Компетентності / результати навчання 

Загальні Фахові (спеціальні) 

Код Назва 

ЗК 
01 

ЗК 
02 

ЗК 
03 

ЗК 
04 

СК 
01 

СК 
02 

СК 
03 

СК
04 

СК
05 

СК 
06 

СК 
07 

CК
08 

CК 
09 

СК 
10 

РН
04

 

РН
04

 

РН
03

 

РН
01

 

РН
06

 

РН
02

 

РН
07

 

РН
06

 

РН
07

 

РН
03

 

РН
06

 

РН
05

 

РН
08

 

РН
08

 

РН
09

 

РН
10

 

РН
08

 

РН
11

 

РН
12

 

Навчальний рік 1 (30 кредитів ЄКТС)                    
Семестр 1                    

Д01.1/ 
Д01.2 

Професійна англійська мова / 
Українська мова як іноземна   *                 

Д02 Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності *   * *      *         
Д06 Статистичні методи дослідження в 

гідрометеорології               * *  * *  

Семестр 2                    
Д01.1/ 
Д01.3 

Професійна англійська мова / 
Історія та культура України   *                 

Д07 Моделювання гідрометеорологічних процесів 
та явищ              * *    * 

Д05 Наукова і науково-педагогічна практика         * * *  * *    *    
Навчальний рік 2 (30 кредитів ЄКТС)                    

Семестр 3                    
Д01.1/ 
Д01.4 

Професійна англійська мова /  
Англійська мова за професійним спрямуванням   *                 

Д03 Сучасні підходи до викладання у вищій школі                *    
Д05 Наукова і науково-педагогічна практика         * * *  * *    *    

Семестр 4                    
Д04 Управління науковими проектами   *  * * * * * *       *    
Д05 Наукова і науково-педагогічна практика         * * *  * *    *    



 
Додаток Г 

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

              Семестр1                                   Семестр2                                     Семестр 3                                Семестр 4   

 
 
 

Професійна  
англійська мова /  
Українська мова 

як іноземна 

Філософсько-етичні 
аспекти наукової 

діяльності 

Статистичні методи 
дослідження в 

гідрометеорології 

Професійна 
англійська мова / 

Історія та культура Ук-
раїни 

Моделювання 
гідрометеорологічних 

процесів та явищ 

Професійна 
англійська мова / 

Англійська мова за про-
фесійним спрямуванням 

Сучасні підходи 
до викладання у 

вищій школі 

Управління 
науковими 
проектами 

Наукова і науково-
педагогічна практика 

Наукова і науково-
педагогічна практика 

Наукова і науково-
педагогічна практика 



Додаток Д 
НАУКОВА СКЛАДОВА 

 
ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Агрометеорологія 

– Оцінка впливу погодно-кліматичних умов на стан і врожайність сільсь-
когосподарських культур та якість сільськогосподарської продукції 

– Агрокліматична оцінка продуктивності сільськогосподарських культур 
у сучасних умовах і в зв’язку із зміною клімату 

– Експериментальні методи дослідження в системі атмосфера–сільсько-
господарська рослина–ґрунт 

 
Гідрологія суші 

– Розробка науково-методичної бази для нормування розрахункових ха-
рактеристик максимального стоку в річковому басейні 

– Науково-методичне обґрунтування довгострокового прогнозування ха-
рактеристик весняного водопілля рівнинних річок 

– Математичне моделювання стану водних ресурсів в умовах антропо-
генного впливу, включаючи водогосподарську діяльність та наслідки змін регі-
онального клімату 

– Воднобалансові і гідрохімічні розрахунки для річкових водозборів і во-
дойм в сучасних умовах їх експлуатації 

 
Кліматологія 

– Принципи та методи обробки, узагальнень і генералізації метеорологіч-
ної інформації на різних часових інтервалах 

– Кліматична система, умови формування глобального, регіонального та 
локального клімату 

– Кліматичні зміни, розробка заходів адаптації та оцінка ризиків для галу-
зей економіки 

– Теоретичні й експериментальні проблеми метеорології і кліматології (в 
тому числі, вітроенергетика, геліоенергетика, антропогенне забруднення) 

– Озоносфера Землі 
 

Метеорологія 
– Закономірності структури, стану, еволюції, просторово-часового розпо-

ділу атмосфери та метеорологічних процесів різних масштабів та атмосферних 
явищ (в тому числі аномальних) 

– Удосконалення методів та засобів вимірювання та обробки метеороло-
гічних величин та атмосферних явищ, їх об’єктивного аналізу та засвоєння в 
моделях прогнозу 

– Динаміка, термодинаміка, хімія та енергетика атмосфери 
– Взаємодія атмосфери з іншими оболонками Землі. Закономірності пе-

ренесення та трансформації домішок в атмосфері 



– Метеорологічні, авіаційні та інші прикладні прогнози, принципи і мето-
ди їх складання 

– Закономірності впливу атмосферних процесів і явищ на сільськогоспо-
дарське виробництво та інші галузі народного господарства 

– Закономірності впливу атмосферних процесів і явищ на живі організми 
біометеорологічні показники і прогнози. 

 
Океанологія 

– Дослідження Світового океану та його частин; експериментальні, тео-
ретичні та методологічні проблеми океанології 

– Баланс води, тепла і хімічних елементів у Світовому океані та його час-
тинах 

– Термогідродинаміка океану; турбулентність та перемішування в океа-
нах і морях 

– Закономірності перенесення та трансформації речовини і енергії в океа-
нах і морях; взаємодія океану з атмосферою, літосферою, гідросферою суші; 
потоки речовини і енергії на межах поділу 

– Динаміка вод океану; динамічні процеси та явища в океанах та морях, 
граничних областях. визначення їх параметрів експериментальними та теоре-
тичними методами, моделювання 

– Теоретичні та експериментальні дослідження структури гідрофізичних 
полів океану 

– Гідрофізичні, гідродинамічні та гідроекологічні процеси у морському 
середовищі, зокрема, прибережних зонах та естуаріях 

– Термічно-сольова структура океану; загальна структура вод океанів і 
морів; водні маси 

– Льодоутворення; характеристики морських льодів; структура та дина-
міка льодових покривів; льодові прогнози; клімат і льоди 

– Моніторинг, методи діагнозу і прогнозу параметрів стану морського се-
редовища; довготермінові та короткотермінові прогнози 

– Океанологічне забезпечення морегосподарчої діяльності, раціонального 
використання природних ресурсів океанів і морів, управління морським приро-
докористуванням 

– Оцінка впливу природних та антропогенних чинників на стан морсь-
кого середовища, його абіотичні та біотичні параметри, функціонування, біоп-
родуктивність морських екосистем 

 
ЗМІСТ НАУКОВОЇ РОБОТИ АСПІРАНТА 

 
Дисертаційна робота: 
– огляд літератури та аналіз сучасного стану проблеми за напрямом дисе-

ртаційного дослідження; 
– збір та аналіз матеріалу, який покладений в основу дослідження; 
– методика й основні методи дослідження; 
– відомості про проведені теоретичні та експериментальні дослідження; 



- результата дослщжень, як! отриман! особисто дисертантом, 1х аналхз 1 
узагальнення; 

- презентац1я результат1в досл1дження на пауковому сем1нар1 кафедри; 
- оформления дисертац1ЙиоТ роботи. 

Публхкаци: 
- статт! у наукових виданнях, включених на дату опубл1кування до пере-

Л1ку наукових фахових видань УкраТни; 
- статт! у перходичних наукових виданнях, про1ндексованих у базах даних 

\\̂ еЬ оГ 8с1епсе Соге СоИесиоп та/або 8сори8 (кр1м видань держави, визнаноТ 
Верховною Радою Украши державою-агресором) 

- одноос1бн1 монографи або одноос1бн1 роздши у колективних моногра-
ф1ях, що рекомендован! до друку вченими радами закладхв та пройшли рецен-
зування, кр1м виданих у держав!, визнан1Й Верховною Радою Украши держа
вою-агресором. 

Апробац1я результат1в дисертац1Йно1 роботи: 
- виступи на ун1верситетських наукових конференцхях; 
- участь у всеукраТнських та мхжнародних наукових конференщях (укра-

шською мовою); 
-участь у м1Жнародних наукових конференц1ях, як! проводяться поза 

межами Украши або в Украш! за участю заруб1жних вчених (апгл1Йською мо
вою). 

Участь у виконанн! НДР: 
- автор або с п 1 в а в т о р р о з д 1 Л 1 в з в 1 т у з НДР, який мае державний реестра-

Ц1ЙНИЙ номер. 

Представления дисертацхйноУ роботи до захисту: 
- п1дготовка та проведения фахового сем1нару; 
-отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значения результатхв дисертацп. 

Захист дисертац1Йно1 роботи: 

- подання дисертац1Йно1 роботи до захисту в спец1ал130вану раду. 

Гарант осв1тньо1 програми ^^^^^^^^^ /Тучковенко Ю. С / 

Завщувач аспхрантурою та докторантурою ^ д ^ ^ ^ Лльша А.О./ 

Начальник навчально-методичного 
В1ДД1ЛУ /П1сарук Т.М./ 




