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ВИТЯГ  
з протоколу  

засідання групи забезпечення спеціальності  
103 Науки про Землю  

(рівень вищої освіти: початковий, перший, другий, третій) 
№ 4  від 20.10.2022 р. 

 
 

Голова – Шакірзанова Ж.Р.,  д-р геогр. наук, професор, професор 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 чл. 

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 гідрометеорологічного 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., професор кафедри гідрології суші, д-р геогр. наук, 
професор; гарант ОПП «Гідрологія і комплексне використання водних 
ресурсів» (магістерський рівень вищої освіти). 

 
Присутні: 7 чл. 
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Стейкхолдери:  

- 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. 

Аспіранти ОДЕКУ:  
- Сіваєв Д.В., аспірант 1-го р.н. 
- Колеснік А.В., аспірант 2-го р.н. 

 
СЛУХАЛИ: 
 

Голову ГЗС Шакірзанову Ж.Р. про: 
 

І. Розгляд ОНП "Гідрометеорологія" для аспірантів, оновлену згідно 
нового Стандарту Вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, 
спеціальність 103 "Науки про Землю" (Наказ МОН України №828 від 
19.09.2022 р.) 

Пропозиції: 
Виключити з переліку спеціалізацій  ОНП "Гідрометеорологія" третього 
(освітньо-наукового) рівня, спеціальність 103 "Науки про Землю" 
спеціалізацію «Конструктивна географія і раціональне використання 
природних ресурсів» (підстава Лист завідувача кафедри екології та охорони 
довкілля ПОФ ОДЕКУ Сафранова Тамерлана Абісаловича). 
 
 УХВАЛИЛИ:  

І.  Затвердити зміни та розмістити на офіційному веб-сайті університету 
оновлену освітньо наукову програму "Гідрометеорологія" згідно 
нового Стандарту Вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, 
спеціальність 103 "Науки про Землю".  
 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

Голова засідання            _____________                 Шакірзанова Ж.Р. 
 
 

Секретар засідання                _____________    Нажмудінова О.М.  


