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ПЕРЕДМОВА 
 

Освітня програма «Гідрогеологія» розроблена робочою групою у складі: 
 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів проектної 

групи 

Найме-

нування 

посади 

(для суміс- 

ників — 

місце 

основної 

роботи, 

наймену-

вання 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж 

науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації 

за напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Керівник проектної групи 
Рудаков Дмитро 

Вікторович 
Завідувач 

кафедри 

гідрогеології 

та інженерної 

геології 

Дніпропетровський 

державний університет, 

1992 р. спеціальність 

«Прикладна 

математика», 

кваліфікація математик 

Доктор технічних наук, 

05.15.11 – Фізичні процеси 

гірничого виробництва, 

диплом ДД № 006425 від 

13.02.2008, тема дисертації: 

«Обґрунтування фізико-

хімічних параметрів стану 

та управління 

геотехнічними системами 

в гірничопромислових 

регіонах» 

Професор по кафедрі 

гідрогеології та інженерної 

геології, 2012 р. 

18 - Перкова Т.И., Рудаков Д.В. 

Исследование выщелачивания тре-

щиноватых пород под влиянием 

минерализованных шахтных вод. 

Науковий вісник НГУ. – 2014. – № 5. – 

С. 5-10. 

- Рудаков Д.В., Собко Б.Е., Перкова 

Т.И. Полищук С.З. Прогноз 

эффективности 

противофильтрационного 

экранирования хвостохранилища 

отходов обогащения тита-

ноциркониевых руд. Металургическая 

и горнорудная промышленность. 

Днепропетровск. 2014. – №1. – С. 73–

76. 

- Рудаков Д.В., Перкова Т.И. Оценка 

изменений проницаемости глинистых 

экранов в основаниях отстойников 

минеральных шахтных вод. Розробка 

родовищ 2015: щорічний науково-

Звіт поданий до 

міжнародного відділу 

НГУ (Стажування за 

програмою Фулбрайта в 

університеті штату 

Мічиган (м. Ленсінг, 

США)), 2015 р. 



технічний збір-ник. – Д.: Літограф, 

2015. – С. 341–348. 

-  Perkova, T., Rudakov D. Assessment 

of ground water rise in urban areas: Case 

study the city of Dnipropetrovsk. 

Progressive Technologies of Coal, 

Coalbed Methane, and Ores Mining – 

Taylor & Francis Group, London, 2015. 

– Pp. 313–318. 

 

- Керівництво двома здобувачами: 

захист кандидатських дисертацій 

Перкової Т.І. (2014 р.), Ляховко О.Д. 

(2016 р.). 

Члени проектної групи 
Тимощук Василь 

Іполитович 
Доцент 

кафедри 

гідрогеології 

та інженерної 

геології 

Дніпропетровський 

гірничий інститут, 1985 

р. за спеціальністю 

«Гідрогеологія та 

інженерна геологія», 

гірничий інженер- 

гідрогеолог 

Кандидат технічних наук, 

05.15.11 – Фізичні процеси 

гірничого виробництва, 

диплом КН. № 002378 

27.05.1993 р., тема 

дисертації 

«Гідрогеомеханічне 

обґрунтування 

водозахисних парамет-рів 

гірського масиву для 

ефективної відробки 

вугільних пластів в умовах 

Західного Донбасу» 

Доцент по кафедрі 

гідрогеології та інженерної 

геології, 2001 р. 

24 - Закономерности геофильтрации в 

зоне гравитационно нагруженных 

участков хвостохранилищ и отва-лов 

горных пород / В. И. Тимощук, 

Е. А. Шерстюк // Науковий вісник 

Національного гірничого уні-

верситету. – Дніпропетровськ, 2012. –  

№ 4 – С. 30-36 

- Гидродинамическое обоснование 

водорегулирующих мероприятий на 

участке шламонакопителя в балке 

Ясиновая Днепропетровской области / 

В.І. Тимощук, В.В. Тішков, Є.А. Шер-

стюк // Науковий вісник Національ-ного 

гірничого університету. – Дні-

пропетровськ, 2013. – № 3. – С. 5-10 

- Modeling the drainage facilities 

operation at the prospective construc-tion 

site on the Dnipro floodland / V 

Tymoshchuk, Ye Sherstiuk, Z Niedbalski, 

T Morozova // Mining of Mineral 

Deposits. The journal is supported by the 

Ukrainian School of  Underground 

Mining. – National Mining University, 

2017. – Vol. 11. – №  2. – P.34-40 

- Моделювання геофільтрації в основі 

Програма стажування та 

звіт про її виконання 

(Інститут 

«Дніпродіпроводгосп»), 

2008 р. 
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хвостосховищ та відвалів гірських 

порід / В.І. Тимощук, В.В. Є.А. 

Шерстюк, Т.В. Морозова // 

Гідрогеологія: наука, освіта, прак-

тика. Матеріали ІІІ Наукової кон-

ференції (м. Харків. 2-4 листопада 

2016 р.). – Х.: ХНУ, 2016. – С.175-180 
Садовенко Іван 

Олександрович  

 

Професор 

кафедри 

гідрогеології 

та інженерної 

геології 

Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного Прапора 

гірничий інститут ім. 

Артема, 1971 р.. 

спеціальність 

«Гідрогеологія та 

інженерна геологія», 

кваліфікація гірничий 

інженер-гідрогеолог 

Доктор технічних наук, 

05.15.04 - Шахтне 

будівництво; 05.15.11 – 

Фізичні процеси гірничого 

виробництва, диплом ДН №  

000305  від 08.01.1993, тема 

дисертації: «Научные 

основы управления 

геофильтрационным 

состоянием породно-го 

массива вокруг горных 

выработок» 

 

Професор по кафедрі 

гідрогеології та інженерної 

геології, р. ПР №104 від 10 

липня 2000 р.  

 

36 - I. Sadovenko, V. Tymoshchuk 

Hydrogeomechanical processes of 

occurrence in disturbed rock mass by 

mine workings Progressive Technologies 

of Coal, Coalbed Methane, and Ores 

Mining - CRC Press, Taylor end Francis 

Group, London, 2014. – P. 47-52. 

(SCOPUS) 

- I. Sadovenko, N. Derevyagina 

Phenomena of filtration inversion and 

depth erosion of technogenic loaded 

loess slopes  

Вісник Кременчуцького 

національного університету імені 

Михайла Остроградського, 2014, № 1 

(84). – С. 150-153. 

- I.A. Sadovenko, N.I. Derevyagina, E.O. 

Podvigina, A.N. Zagricenko Dynamics 

of loess mass deformation due to 

technogenic load Збірник наукових 

праць Національного гірничого 

університету, 2014, № 45. – С. 76-81. 

- Садовенко И.А., Инкин А.В. 

Геолого-гидрогеологическое диагно-

стирование условий участка «Ольхово 

Нижнее» для создания подземного 

теплогенератора Збірник наукових 

праць НГУ.– 2015. – №  48 – С. 8 – 16.  

- Садовенко И.А., Загриценко А.Н., 

Подвигина Е.О., Деревягина Н.И. 

Оценка экологических и технических 

рисков ведения горных работ на 

основе численного моделирования 

 

http://www.kdu.edu.ua/publ/main.php


геофильтрации Mining of Mineral 

Deposits, 10(1), 2016, 37-43. 

- Sadovenko, I., Zagrytsenko, A., 

Podvigina, O., Dereviagina, N. 

Assessment of environmental and 

technical risks in the process of mining 

on the basis of numerical simulation of 

geofiltration. Mining of Mineral 

Deposits, 2016, 10(1), 37-43. 

 - Sadovenko I. O. Water balance control 

within rock mass using the capacity of 

water-bearing formations /I. Sadovenko, 

A. Zahrytsenko, O. Podvihina, N. 

Dereviahina. // Науковий вісник НГУ, 

№4 (160), 2017. – С. 19-27. 

 

 Керівник тематики ГП-492 (2016-

2019 рр.) 

  Керівництво докторантом 

Загриценко А.М., має захищених 13 

кандидатів наук та 5 докторів наук, 

серед яких за останні роки:  захист 

кандидатської дисертації  

Деревягіною Н.І. (2015 р.), 

докторської – Інкін О.В. (2016 р.).   
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Подвігіна Олена 

Олегівна 
Доцент 

кафедри 

гідрогеології 

та інженерної 

геології 

Дніпропетровський 

гірничий інститут, 

1983 р. за 

спеціальністю 

«Гідрогеологія та 

інженерна геологія», 

гірничий інженер- 

гідрогеолог 

 

Кандидат технічних наук, 

05.15.09 – "Геотехнічна і 

гірнича механіка", диплом 

ДК № 050980 28.04.2009 р., 

тема дисертації 

«Обґрунтування параметрів 

дрену-вання геомеханічну 

порушених шахтних полів 

Центрального району 

Донбасу» 

17 - Садовенко И.А., Подвигина Е.О., 

Загриценко А.Н. Дифференциация 

факторов устойчивости техногенно 

нагруженных лессовых склонов 

методом математического 

моделирования фильтрационных 

процессов // Вісник Одеського 

національного університету.– 2013.– 

том18, випуск 1(17) Географічні та 

геологічні науки. – С. 147-154. 

- И.А. Садовенко, Е.О. Подвигина, 

А.Н. Загриценко, Н.И. Деревягина 

Оценка факторов устойчивости 

техногенно нагруженных лессовых 

склонов // Горный информационно-

аналитический бюллетень. – 2014. – 

№3. – С.37-43. 

-  E.O. Podvigina. Dynamics of  loess 

mass deformations due to technogenic 

load / I.A. Sadovenko, N.I. Derevyagina, 

E.O.Podvigina, A.N. Zagricenko // 

Збірник наукових праць 

національного гірничого університету 

– Дніпропетровськ,  2014. –  № 45. – 

С. 76-81. 

- Sadovenko, I., Zagrytsenko, A., 

Podvigina, O., Dereviagina, N. 

Assessment of environmental and 

technical risks in the process of mining 

on the basis of numerical simulation of 

geofiltration. Mining of Mineral 

Deposits, 2016, 10(1), 37-43. 

- - Sadovenko I. O. Water balance 

control within rock mass using the 

capacity of water-bearing formations /I. 

Sadovenko, A. Zahrytsenko, O. 

Podvihina, N. Dereviahina. // Науковий 

вісник НГУ, №4 (160), 2017. – С. 19-

27. 

Підвищення професійно-

педагогічного рівня: 

Інститут післядипломної 

освіти Дніпро-

петровського державно-го 

аграрно-економічного 

університету, кафедра 

Експлуатації 

гідромеліоративних 

систем і технологій 

будівництва 

з 01   листопада 2016 року 

по 01 грудня 2016  року; 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації ПК 

№00493675/048171-16  від 

1 грудня 2016 р. 



Полякова Наталія  

Сергіївна 

Доцент 

кафедри 

геології та 

розвідки 

родовищ 

корисних 

копалин 

Дніпропетровський 

гірничий інститут, 

1979 р., геофізичні 

методи пошуків та 

розвідки РКК, 

гірничий інженер-

геофізик 

Кандидат геолого-

мінералогічних наук, 

04.00.16 – геологія, 

пошуки та розвідка 

родовищ твердих горючих 

копалин, диплом ГМ 

№006973 тема дисертації 

«Геологічна природа 

геотермічних аномалій 

західної частини 

Донбасу», доцент кафедри 

геології та розвідки 

родовищ корисних 

копалин, атестат ДЦ АЕ № 

001229 

 

27 - Н.С.Полякова, Галайко Е.В, 

Капланец, Л.Д.Кузнецова. Влияние 

некоторых геологических факторов на 

особенности распределения метана в 

угленосной толще поля шахты « 

Красноармейская-Западная №1»  

//Геотехническая механика: 

межведомственный сборник научных 

трудов. – Днепропетровск,  2012. – 

Вып. 102  – с.102-108. 

 

- Пимоненко Л.И., Кузнецова Л.Д., 

Полякова Н.С. Скопления метана и 

возможности их прогнозирования в 

условиях Западного Донбасса. 

Матеріали міжнародної наукової 

конференції «Геологія горючих 

копалин: дослідження і перспективи. 

Київ, 2015 С.169-172 

5-6 вересня 2015, ІГН НАН України 

Національна металургійна 

академія України 

Довідка про підсумки 

науково-педагогічного 

стажування 

03.10.2016-18.11.2016 

 

При розробці проекту Програми враховані вимоги: 

1) освітнього стандарту (стандартів – у випадку мультидисциплінарних програм) спеціальності __103 Науки про Землю_______ за 

рівнем ___першим_; 

2) професійного(них) стандарту _вищої освіти України підготовки бакалаврів спеціальності 103 Науки про Землю_ (назва стандарту, 

власник/провайдер стандарту, назва документа, яким затверджено стандарт); 

3) рекомендації професійної асоціації ______________________(назва, інформація про розміщення/оприлюднення рекомендацій); 

4) рекомендації  _______________________________ (назва організації – провідного працедавця в галузі, інформація про 

розміщення/оприлюднення рекомендацій). 
(Примітка – пп.2-4 вказуються за наявністю)  

 





  

ВСТУП 

 

Освітня програма розроблена на основі Стандарту вищої освіти 

підготовки бакалаврів спеціальності 103 Науки про Землю. 

Реалізація компетентнісного підходу до проектування вищої освіти шляхом 

створення однозначного зв'язку запланованих компетентностей (зовнішніх цілей 

вищої освіти) і результатів навчання за програмами дисциплін, практик та 

індивідуальних завдань (реалізація цілей) є вирішальним чинником якості вищої 

освіти НГУ та створення реальної системи внутрішнього її забезпечення. 

Прозорі й зрозумілі структура та зміст освітньої програми актуальні для 

абітурієнтів, здобувачів, викладачів, роботодавців. 

 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1 Призначення освітньої програми 

 

Освітня програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання навчальних планів та робочих (річних) навчальних планів; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань; 

– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації бакалаврів спеціальності 103 Науки про Землю; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньої програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в ДВНЗ «НГУ»; 

– викладачі ДВНЗ «НГУ», які здійснюють підготовку бакалаврів 

спеціальності 103 Науки про Землю; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 103 Науки про Землю; 

– приймальна комісія ДВНЗ «НГУ». 

Освітня програма поширюється на кафедри університету, які беруть 

участь у підготовці фахівців ступеня бакалавра спеціальності 103 Науки про 

Землю.  

 

1.2 Нормативні посилання 

 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів: 

1) Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості Верховної 

Ради. – 2014. – № 37, 38. 
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2) Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. – Чинний 

від 01.11.2010. – Режим доступу: http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii). 

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

4) Наказ МОН України від 01.06.2016 за № 600 «Про затвердження та 

введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої 

освіти». http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-

rada-ministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html. 

5) Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти». 

6) Наказ МОН України від 15 жовтня 2015 №1085 «Про Умови прийому 

на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році». 

7) Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

8) Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 «Перелік 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти». 

9) International Standard Classification of Education : Fields of education and 

training 2013 (ISCED-F 2013) – Detailed field descriptions. 

http://www.uis.unesco.org/Library/Pages/DocumentMorePage.aspx?docIdValue=928

&docIdFld=ID. 

 

1.3 Позначення 

 

НРК – Національна рамка кваліфікацій; 

ЗК – загальні компетентності; 

ЗР – загальні результати навчання; 

ПК – професійні компетентності за спеціальністю; 

ПР – професійні результати навчання; 

ПКС – професійні компетентності спеціалізації; 

ПРС – професійні результати навчання спеціалізації; 

Н – нормативний вид навчальної діяльності за спеціальністю; 

З – дисципліни загального циклу підготовки; 

Б – базові дисципліни; 

Ф – фахові дисципліни; 

П – практична підготовка; 

С – дисципліни спеціалізації; 

В – дисципліни за вибором студента; 

КП – курсовий проект; 

КР – курсова робота. 

 

http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://www.uis.unesco.org/Library/Pages/DocumentMorePage.aspx?docIdValue=928&docIdFld=ID
http://www.uis.unesco.org/Library/Pages/DocumentMorePage.aspx?docIdValue=928&docIdFld=ID


  

2. НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА 

 

Інтегральна компетентність бакалавра зі спеціальності 103 Науки про 

Землю полягає в здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми промисловості або навчання у професійній діяльності 

предметної області наук про Землю або у процесі навчання із застосуванням 

сучасних теорій та методів із використанням комплексу міждисциплінарних 

даних та за умовами недостатності інформації і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

 

2.1 Загальні компетентності бакалавра 

 

Загальні компетентності наведені у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Загальні компетентності 

 

Шифр Компетентності 

ЗК1 Здатність  спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово 

ЗК2 
Здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати 

можливість навчання впродовж життя 

ЗК3 Здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю 

ЗК4 
Здатність правильно використовувати спеціальний понятійний апарат, 

вміти спілкуватися іноземною мовою 

ЗК5 

Здатність дотримуватися етичних принципів щодо професійної 

чесності, соціальної відповідальності та свідомості, безпечної 

діяльності 

ЗК6 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 

ЗК7 Здатність працювати як самостійно, так і в команді 

ЗК8 

Здатність визнання морально-етичних аспектів досліджень і 

необхідності інтелектуальної чесності, а також професійних кодексів 

поведінки 

ЗК9 
Здатність дотримуватися етичних принципів щодо професійної 

чесності, соціальної відповідальності та свідомості 

ЗК10 Здатність  забезпечувати безпеку життєдіяльності 

ЗК11 
Здатність застосовувати  принципи охорони праці під час виробничої 

діяльності 
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2.2 Професійні компетентності бакалавра з наук про Землю за 

спеціальністю 

 

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – природні та антропогенні 

об’єкти і процеси у геосферах у взаємозв’язку, перетвореннях і розвитку в 

просторі і часі. 

Види професійної діяльності – технологічна, організаційна, управлінська. 

Професійні компетентності бакалавра з наук про Землю – здатності до 

реалізації професійних обов’язків за видами діяльності, що наведені в 

таблицях 2.2, 2.3 та 2.4.  

 

Таблиця 2.2 – Базові компетентності бакалавра з наук про Землю 

 

Шифр Компетентності 

БК1 
Здатність застосовувати математичні моделі і методи при вивченні 

природних процесів формування і розвитку геосфер 

БК2 
Здатність виконувати дослідження за допомогою кількісних методів 

аналізу 

БК3 Здатність  показувати  та застосовувати базові знання  математики 

БК4 

Здатність застосовувати моделі, методи і дані інформаційних 

технологій при вивченні природних процесів формування і розвитку 

геосфер 

БК5 
Здатність готувати звіти з використанням сучасних засобів 

інформаційних технологій 

БК6 Здатність використання інформаційних технологій 

БК7 Здатність  показувати  та застосовувати базові знання  фізики 

БК8 
Здатність використовувати методи фундаментальних наук для 

розв’язання загально-інженерних та професійних задач 

БК9 Здатність  показувати та застосовувати  базові знання  хімії 

 

 
 

Таблиця 2.3 – Фахові компетентності бакалавра з наук про Землю за галуззю 

знань 10 Природничі науки 

 

Шифр Компетентності 

ФК1 Здатність формувати знання та розуміння області наук про Землю 

ФК2 
Здатність показувати знання і розуміння основних характеристик, 

процесів, історії і складу Землі як природної системи 



  

ФК3 

Здатність збирати, реєструвати і аналізувати дані за допомогою 

відповідних методів і технологічних засобів у польових і 

лабораторних умовах 

ФК4 

Здатність самостійно досліджувати природні матеріали (у 

відповідності до спеціалізації) в польових і лабораторних умовах, 

описувати, аналізувати, документувати і звітувати про результати 

ФК5 
Здатність до збереження природного навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку суспільства 

ФК6 

Здатність збирати, реєструвати і аналізувати дані за допомогою 

відповідних методів і технологічних засобів у польових і камеральних 

умовах 

ФК7 

Здатність самостійно досліджувати природні матеріали (у 

відповідності до спеціалізації) в польових і камеральних умовах, 

описувати, аналізувати, документувати і звітувати про результати 

ФК8 
Здатність застосовувати прості кількісні методи при дослідженні 

геосфер 

ФК9 

Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією 

у послідовності: від спостереження до розпізнавання, синтезу і 

моделювання 

ФК10 

Здатність формувати знання і використання специфічних для наук про 

Землю теорій, парадигм, концепцій та принципів відповідно до 

спеціалізації 

ФК11 
Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові 

об’єкти у геосферах, їх властивості та притаманні ним процеси 

ФК12 
Здатність до планування, організації та проведення досліджень і 

підготовки звітності 

ФК13 
Здатність обробляти та аналізувати інформацію в галузі наук про 

Землю 

ФК14 
Здатність аналізувати геологічні дані за допомогою статистичних 

методів 

ФК15 
Здатність формувати знання і використовувати специфічні для наук 

про Землю теорії, парадигми, концепції та принципи 

ФК16 

Здатність досліджувати природні матеріали (у відповідності до 

спеціалізації) в польових і лабораторних умовах, описувати, 

аналізувати, документувати і звітувати про результати 

ФК17 

Здатність самостійно досліджувати природні матеріалив польових і 

лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати і 

звітувати про результати 

ФК18 
Здатність застосовувати прості кількісні методи при дослідженні 

гідросфери 
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ФК19 
Здатність аналізувати склад і будову літосфери  на різних просторово-

часових масштабах 

ФК20 

Здатність самостійно досліджувати природні матеріали  в польових і 

камеральних умовах, описувати, аналізувати, документувати і 

звітувати про результати 

ФК21 
Здатність використовувати польові та лабораторні основні геофізичні 

методи для аналізу природних систем і об’єктів 

ФК22 
Здатність виконувати дослідження літосфери за допомогою кількісних 

методів аналізу 

ФК23 

Здатність впорядковувати і узагальнювати матеріали польових та 

лабораторних досліджень, інтегрувати їх від спостереження до 

розпізнавання, синтезу і моделювання 

ФК24 
Здатність формувати знання і використовувати специфічні для наук 

про Землю теорії, парадигми, концепції та принципи  

ФК25 
Здатність називати і використовувати теорії, парадигми, концепції та 

принципи формування та розвидку Землі в цілому 

ФК26 
Здатність аналізувати склад і будову літосфери на різних просторово-

часових масштабах 

ФК27 
Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові 

об’єкти у літосфері, їх властивості та притаманні ним процеси 

ФК28 
Здатність планувати польові та лабораторні дослідження і готувати 

звіти        

 

 

Таблиця 2.4 – Практичні компетентності бакалавра з наук про Землю 

 

Шифр Компетентності 

ПК1 
Здатність до планування, організації та проведення досліджень і 

підготовки звітності 

ПК2 
Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові 

об’єкти у геосферах, їх властивості та притаманні ним процеси 

ПК3 Здатність працювати як самостійно, так і в команді 

 

 

 

 

 



  

3 ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА З НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА 

 

3.1 Професійні компетентності бакалавра з наук про Землю за 

спеціалізаціями 

 

Професійні компетентності за спеціалізаціями – здатності до реалізації 

професійних обов’язків за спеціальними видами діяльності, наведені в 

таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Професійні компетентності бакалавра з наук про Землю за 

спеціалізацією «Гідрогеологія» 

         Об’єкт професійної діяльності – природні та антропогенні об’єкти і 

процеси у літосфері та гідросфері у взаємозв’язку, перетвореннях і розвитку в 

просторі і часі. 

    

Шифр Компетентності 

СК2.1 
Здатність розуміти основні характеристики, процеси і склад Землі як 

природної системи 

СК2.2 
Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні підземних 

вод 

СК2.3 
Здатність застосовувати базові знання суміжних дисциплін при 

вивченні підземних вод 

СК2.4 
Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні 

властивостей ґрунтів 

СК2.5 
Здатність досліджувати, описувати, аналізувати, документувати 

природні матеріали в лабораторних умовах 

СК2.6 
Здатність аналізувати дані за допомогою відповідних методів у 

лабораторних умовах 

СК2.7 
Здатність аналізувати склад і будову гідросфери та літосфери на різних 

просторово-часових масштабах 

СК2.8 
Здатність аналізувати склад і будову гідросфери на різних просторово-

часових масштабах 

СК2.9 
Здатність ідентифікувати та класифікувати об'єкти гідросфери, їх 

властивості та притаманні ним процеси 

СК2.10 
Здатність ідентифікувати та класифікувати об'єкти у гідросфері та 

літосфері, їх властивості та притаманні ним процеси 

СК2.11 
Здатність застосовувати прості кількісні методи при дослідженні 

гідросфери 
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СК2.12 

Здатність виконувати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою 

відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних 

умовах 

СК2.13 
Здатність ідентифікувати та класифікувати об'єкти гідросфери та 

літосфери, їх властивості та притаманні ним процеси 

СК2.14 
Здатність вміти інтегрувати польові та лабораторні спостереження з 

теорією  

СК2.15 
Здатність застосовувати прості кількісні методи при дослідженні 

підземних вод 

СК2.16 

Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією 

у послідовності: від спостереження до розпізнавання, синтезу і 

моделювання 

СК2.17 Здатність готувати звіти і звітувати про результати виконаних робіт 

СК2.18 Здатність використовувати грамотну технічну українську мову 

  Практична підготовка за спеціалізацією  

Пс2.1 Здатність самостійно проводити польові спостереження  

Пс2.2 Здатність готувати звіти і звітувати про результати виконаних робіт 

Пс2.3 Здатність працювати як самостійно, так і в команді 

Пс2.4 
Здатність збирати, обробляти та аналізувати інформацію в галузі наук 

про Землю 

 

4 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 

ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Загальні та професійні результати навчання, що визначають нормативний 

зміст підготовки, наведені відповідно у таблицях з 4.1 по 4.4.  

Таблиця 4.1 – Загальні результати навчання бакалавра 

 

Компетентності Результати Результати навчання у термінах за вимогами НРК 

ЗК1 ЗР1  Спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово 

ЗК2 ЗР2 
Вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати 

можливість навчання впродовж життя 

ЗК3 ЗР3 Спілкуватися іншою мовою за спеціальністю 

ЗК4 ЗР4 

Правильно використовувати спеціальний 

понятійний апарат, вміти спілкуватися іноземною 

мовою 



  

ЗК5 ЗР5 

Дотримуватися етичних принципів щодо 

професійної чесності, соціальної відповідальності та 

свідомості, безпечної діяльності 

ЗК6 ЗР6 Застосовувати знання в практичних ситуаціях 

ЗК7 ЗР7 Працювати як самостійно, так і в команді 

ЗК8 ЗР8 

Визнання морально-етичних аспектів досліджень і 

необхідності інтелектуальної чесності, а також 

професійних кодексів поведінки 

ЗК9 ЗР9 

Дотримуватися етичних принципів щодо 

професійної чесності, соціальної відповідальності та 

свідомості 

ЗК10 ЗР10  Забезпечувати безпеку життєдіяльності 

ЗК11 ЗР11 
Застосовувати  принципи охорони праці під час 

виробничої діяльності 

 

 

Таблиця 4.2 – Базові результати навчання бакалавра з наук про Землю 

 

Компетентності Результати Результати навчання у термінах за вимогами НРК 

БК1 БР1 

Застосовувати математичні моделі і методи при 

вивченні природних процесів формування і розвитку 

геосфер 

БК2 БР2 
Виконувати дослідження за допомогою кількісних 

методів аналізу 

БК3 БР3 
 Показувати  та застосовувати базові знання  

математики 

БК4 БР4 

Застосовувати моделі, методи і дані інформаційних 

технологій при вивченні природних процесів 

формування і розвитку геосфер 

БК5 БР5 
Готувати звіти з використанням сучасних засобів 

інформаційних технологій 

БК6 БР6 Використання інформаційних технологій 

БК7 БР7  Показувати  та застосовувати базові знання  фізики 

БК8 БР8 

Використовувати методи фундаментальних наук для 

розв’язання загально інженерних та професійних 

задач 

БК9 БР9  Показувати та застосовувати  базові знання  хімії 
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Таблиця 4.3 – Фахові результати навчання за нормативним змістом 

підготовки бакалавра з наук про Землю 

 

Компетентності Результати Результати навчання у термінах за вимогами НРК 

ФК1 ФР1 
Формувати знання та розуміння області наук про 

Землю 

ФК2 ФР2 

Показувати знання і розуміння основних 

характеристик, процесів, історії і складу Землі як 

природної системи 

ФК3 ФР3 

Збирати, реєструвати і аналізувати дані за 

допомогою відповідних методів і технологічних 

засобів у польових і лабораторних умовах 

ФК4 ФР4 

Самостійно досліджувати природні матеріали (у 

відповідності до спеціалізації) в польових і 

лабораторних умовах, описувати, аналізувати, 

документувати і звітувати про результати 

ФК5 ФР5 

До збереження природного навколишнього 

середовища та забезпечення сталого розвитку 

суспільства 

ФК6 ФР6 

Збирати, реєструвати і аналізувати дані за 

допомогою відповідних методів і технологічних 

засобів у польових і камеральних умовах 

ФК7 ФР7 

Самостійно досліджувати природні матеріали (у 

відповідності до спеціалізації) в польових і 

камеральних умовах, описувати, аналізувати, 

документувати і звітувати про результати 

ФК8 ФР8 
Застосовувати прості кількісні методи при 

дослідженні геосфер 

ФК9 ФР9 

Інтегрувати польові та лабораторні спостереження з 

теорією у послідовності: від спостереження до 

розпізнавання, синтезу і моделювання 

ФК10 ФР10 

Формувати знання і використання специфічних для 

наук про Землю теорій, парадигм, концепцій та 

принципів відповідно до спеціалізації 

ФК11 ФР11 

Ідентифікувати та класифікувати відомі і 

реєструвати нові об’єкти у геосферах, їх властивості 

та притаманні ним процеси 

ФК12 ФР12 
До планування, організації та проведення 

досліджень і підготовки звітності 

ФК13 ФР13 
Обробляти та аналізувати інформацію в галузі наук 

про Землю 



  

ФК14 ФР14 
Аналізувати геологічні дані за допомогою 

статистичних методів 

ФК15 ФР15 

Формувати знання і використовувати специфічні для 

наук про Землю теорії, парадигми, концепції та 

принципи 

ФК16 ФР16 

Досліджувати природні матеріали (у відповідності 

до спеціалізації) в польових і лабораторних умовах, 

описувати, аналізувати, документувати і звітувати 

про результати 

ФК17 ФР17 

Самостійно досліджувати природні матеріалів 

польових і лабораторних умовах, описувати, 

аналізувати, документувати і звітувати про 

результати 

ФК18 ФР18 
Застосовувати прості кількісні методи при 

дослідженні гідросфери 

ФК19 ФР19 
Аналізувати склад і будову літосфери  на різних 

просторово-часових масштабах 

ФК20 ФР20 

Самостійно досліджувати природні матеріали  в 

польових і камеральних умовах, описувати, 

аналізувати, документувати і звітувати про 

результати 

ФК21 ФР21 

Використовувати польові та лабораторні основні 

геофізичні методи для аналізу природних систем і 

об’єктів 

ФК22 ФР22 
Виконувати дослідження літосфери за допомогою 

кількісних методів аналізу 

ФК23 ФР23 

Впорядковувати і узагальнювати матеріали 

польових та лабораторних досліджень, інтегрувати 

їх від спостереження до розпізнавання, синтезу і 

моделювання 

ФК24 ФР24 

Формувати знання і використовувати специфічні для 

наук про Землю теорії, парадигми, концепції та 

принципи  

ФК25 ФР25 

Називати і використовувати теорії, парадигми, 

концепції та принципи формування та розвідку 

Землі в цілому 

ФК26 ФР26 
Аналізувати склад і будову літосфери на різних 

просторово-часових масштабах 

ФК27 ФР27 

Ідентифікувати та класифікувати відомі і 

реєструвати нові об’єкти у літосфері, їх властивості 

та притаманні ним процеси 
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ФК28 ФР28 
Планувати польові та лабораторні дослідження і 

готувати звіти        

 

 
 

Таблиця 4.4 – Практичні результати навчання бакалавра з наук про Землю 

 

Компетентності Результати Результати навчання у термінах за вимогами НРК 

ПК1 ПР1 
До планування, організації та проведення 

досліджень і підготовки звітності 

ПК2 ПР2 

Ідентифікувати та класифікувати відомі і 

реєструвати нові об’єкти у геосферах, їх властивості 

та притаманні ним процеси 

ПК3 ПР3 Працювати як самостійно, так і в команді 

 

 

5 ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 

ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Вибірковий зміст підготовки за спеціалізаціями, сформульований у 

термінах результатів навчання, представлений у таблицях 5.1 та 5.2. 

 

Таблиця 5.1 – Професійні результати навчання за вибірковим змістом 

підготовки бакалавра з наук про Землю за спеціалізацією «Гідрогеологія»  

 

         Об’єкт професійної діяльності – природні та антропогенні об’єкти і процеси 

у літосфері та гідросфері у взаємозв’язку, перетвореннях і розвитку в просторі і 

часі. 

   

Компетент

ності 
Результати Результати навчання у термінах за вимогами НРК 

СК2.1 СР2.1 
Розуміти основні характеристики, процеси і склад 

Землі як природної системи 

СК2.2 СР2.2 
Застосовувати кількісні методи при дослідженні 

підземних вод 

СК2.3 СР2.3 
Застосовувати базові знання суміжних дисциплін при 

вивченні підземних вод 

СК2.4 СР2.4 
Застосовувати кількісні методи при дослідженні 

властивостей ґрунтів 



  

СК2.5 СР2.5 
Досліджувати, описувати, аналізувати, документувати 

природні матеріали в лабораторних умовах 

СК2.6 СР2.6 
Аналізувати дані за допомогою відповідних методів у 

лабораторних умовах 

СК2.7 СР2.7 
Аналізувати склад і будову гідросфери та літосфери на 

різних просторово-часових масштабах 

СК2.8 СР2.8 
Аналізувати склад і будову гідросфери на різних 

просторово-часових масштабах 

СК2.9 СР2.9 
Ідентифікувати та класифікувати об'єкти гідросфери, їх 

властивості та притаманні ним процеси 

СК2.10 СР2.10 
Ідентифікувати та класифікувати об'єкти у гідросфері 

та літосфері, їх властивості та притаманні ним процеси 

СК2.11 СР2.11 
Застосовувати прості кількісні методи при дослідженні 

гідросфери 

СК2.12 СР2.12 

Виконувати збір, реєстрацію і аналіз даних за 

допомогою відповідних методів і технологічних 

засобів у польових і лабораторних умовах 

СК2.13 СР2.13 
Ідентифікувати та класифікувати об'єкти гідросфери та 

літосфери, їх властивості та притаманні ним процеси 

СК2.14 СР2.14 
Вміти інтегрувати польові та лабораторні 

спостереження з теорією  

СК2.15 СР2.15 
Застосовувати прості кількісні методи при дослідженні 

підземних вод 

СК2.16 СР2.16 

Інтегрувати польові та лабораторні спостереження з 

теорією у послідовності: від спостереження до 

розпізнавання, синтезу і моделювання 

СК2.17 СР2.17 
Готувати звіти і звітувати про результати виконаних 

робіт 

СК2.18 СР2.18 Використовувати грамотну технічну українську мову 

    Практична підготовка за спеціалізацією  

Пс2.1 ПсР2.1 Самостійно проводити польові спостереження  

Пс2.2 ПсР2.2 
Готувати звіти і звітувати про результати виконаних 

робіт 

Пс2.3 ПсР2.3 Працювати як самостійно, так і в команді 

Пс2.4 ПсР2.4 
Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в галузі 

наук про Землю 

Пс2.5 ПсР2.5 

Інтегрувати польові та лабораторні спостереження з 

теорією у послідовності: від спостереження до 

розпізнавання, синтезу і моделювання 
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6 ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ 

 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. 

 

 

7. ОБСЯГ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ ЗА НОРМАТИВНОЮ ТА 

ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНАМИ 

 

Обсяг освітньо-професійної програми становить 240 кредитів ЄКТС. 

Нормативна частина програми (норматив – не менше 50 %) дорівнює 142 

кредитам ЄКТС (59.17 %). Обсяг вибіркової частини – 98 кредитів ЄКТС 

(40.83 %). 

 

 

8 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ 

ФОРМАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Розподіл результатів навчання за організаційними формами освітнього 

процесу наданий у таблиці 8.1. 

 

Таблиця 8.1 – Розподіл результатів навчання за організаційними формами 

освітнього процесу 

 

Результати Програмні результати навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик,  

індивідуальних завдань 

  1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА   

ЗР1 Спілкуватися рідною мовою як 

усно так і письмово 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

ЗР2 Вчитися і бути сучасно 

освіченим, усвідомлювати 

можливість навчання впродовж 

життя 

Історія українського суспільства; 

Фізична культура і спорт; 

Філософія; Світова та українська 

культура 

ЗР3 Спілкуватися іншою мовою за 

спеціальністю 

Іноземна мова професійного 

спрямування 

ЗР4 Правильно використовувати 

спеціальний понятійний апарат, 

вміти спілкуватися іноземною 

мовою 

Іноземна мова професійного 

спрямування 



  

ЗР5 Дотримуватися етичних 

принципів щодо професійної 

чесності, соціальної 

відповідальності та свідомості, 

безпечної діяльності 

Фізична культура і спорт 

ЗР6 Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях 

Філософія 

ЗР7; ПР3  Працювати як самостійно, так і в 

команді 

Філософія; Навчальна геологічна 

практика із застосуванням 

топографічних методів; 

Комплексна навчальна практика з 

геологічної зйомки; Навчальна 

практика за спеціалізацією 

ЗР8 Визнання морально-етичних 

аспектів досліджень і 

необхідності інтелектуальної 

чесності, а також професійних 

кодексів поведінки 

Філософія 

ЗР9 Дотримуватися етичних 

принципів щодо професійної 

чесності, соціальної 

відповідальності та свідомості 

Світова та українська культура 

ЗР10  Забезпечувати безпеку 

життєдіяльності 

Цивільна безпека 

ЗР11 Застосовувати  принципи 

охорони праці під час виробничої 

діяльності 

Цивільна безпека 

БР1 Застосовувати математичні 

моделі і методи при вивченні 

природних процесів формування 

і розвитку геосфер 

Вища математика 

БР2 Виконувати дослідження за 

допомогою кількісних методів 

аналізу 

Вища математика 

БР3  Показувати  та застосовувати 

базові знання  математики 

Вища математика 

БР4 Застосовувати моделі, методи і 

дані інформаційних технологій 

при вивченні природних процесів 

формування і розвитку геосфер 

Інформатика 

БР5 Готувати звіти з використанням 

сучасних засобів інформаційних 

технологій 

Інформатика 
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БР6 Використання інформаційних 

технологій 

Інформатика 

БР7  показувати  та застосовувати 

базові знання  фізики 

Фізика 

БР8 Використовувати методи 

фундаментальних наук для 

розв’язання загально-інженерних 

та професійних задач 

Фізика 

БР9  Показувати та застосовувати  

базові знання  хімії 

Хімія 

ФР1 Формувати знання та розуміння 

області наук про Землю 

Загальна геологія 

ФР2; 

СР2.1 

 

Показувати знання і розуміння 

основних характеристик, 

процесів, історії і складу Землі як 

природної системи 

Загальна геологія; Історична 

геологія; Геотектоніка; Регіональна 

геологія  

ФР3; 

СР2.12; 

ПсР2.4 

 

Збирати, реєструвати і 

аналізувати дані за допомогою 

відповідних методів і 

технологічних засобів у польових 

і лабораторних умовах 

Загальна геологія; Мінералогія; 

Структурна геологія та 

геокартування; Петрографія та 

літологія; Основи геохімії; 

Гідрогеологія та інженерна 

геологія; Геофізичні методи 

досліджень; Геологія родовищ 

корисних копалин; Кваліфікаційна 

робота 

ФР4; 

СР2.5; 

ПсР2.1 

 

Самостійно досліджувати 

природні матеріали (у 

відповідності до спеціалізації) в 

польових і лабораторних умовах, 

описувати, аналізувати, 

документувати і звітувати про 

результати 

Загальна геологія; Структурна 

геологія та геокартування; 

Геологорозвідувальна справа; 

Основи геології родовищ нафти і 

газу; Кваліфікаційна робота  

ФР5 До збереження природного 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства 

Загальна геологія 

ФР6 Збирати, реєструвати і 

аналізувати дані за допомогою 

відповідних методів і 

технологічних засобів у польових 

і камеральних умовах 

Основи топографії 



  

ФР7 Самостійно досліджувати 

природні матеріали (у 

відповідності до спеціалізації) в 

польових і камеральних умовах, 

описувати, аналізувати, 

документувати і звітувати про 

результати 

Основи топографії 

ФР8; 

СР2.2; 

ПсР1.5 

Застосовувати прості кількісні 

методи при дослідженні геосфер 

Основи топографії; Економічна 

геологія; Кваліфікаційна робота 

ФР9; 

СР2.16; 

 

Інтегрувати польові та 

лабораторні спостереження з 

теорією у послідовності: від 

спостереження до розпізнавання, 

синтезу і моделювання 

Мінералогія; Петрографія та 

літологія; Гідрогеологія та 

інженерна геологія; Четвертинна 

геологія з основами геоморфології 

ФР10 Самостійно досліджувати 

природні матеріали (у 

відповідності до спеціалізації) в 

польових і лабораторних умовах, 

описувати, аналізувати, 

документувати і звітувати про 

результати 

Мінералогія 

ФР11 Формувати знання і 

використання специфічних для 

наук про Землю теорій, парадигм, 

концепцій та принципів 

відповідно до спеціалізації 

Структурна геологія та 

геокартування; Геотектоніка; 

Економічна геологія; Регіональна 

геологія 

ФР12; 

ПР2; 

СР2.10; 

ПсР2.4 

 

Ідентифікувати та класифікувати 

відомі і реєструвати нові об’єкти 

у геосферах, їх властивості та 

притаманні ним процеси 

Структурна геологія та 

геокартування; Геологія родовищ 

корисних копалин; Основи геології 

родовищ нафти і газу; Економічна 

геологія; Навчальна геологічна 

практика із застосуванням 

топографічних методів; 

Комплексна навчальна практика з 

геологічної зйомки; Навчальна 

практика за спеціалізацією 
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ФР13; 

ПР1; 

СР2.17; 

ПсР2.2 

 

До планування, організації та 

проведення досліджень і 

підготовки звітності 

Геологорозвідувальна справа; 

Економіка та планування 

геологорозвідувальних робіт; 

Навчальна геологічна практика із 

застосуванням топографічних 

методів; Комплексна навчальна 

практика з геологічної зйомки; 

Технологія буріння; Навчальна 

практика за спеціалізацією 

ФР14 Обробляти та аналізувати 

інформацію в галузі наук про 

Землю 

Статистична обробка геологічної 

інформації 

ФР15 Аналізувати геологічні дані за 

допомогою статистичних методів 

Статистична обробка геологічної 

інформації 

ФР16 Формувати знання і 

використовувати специфічні для 

наук про Землю теорії, 

парадигми, концепції та 

принципи 

Геологія родовищ корисних 

копалин 

ФР17 Досліджувати природні 

матеріали (у відповідності до 

спеціалізації) в польових і 

лабораторних умовах, описувати, 

аналізувати, документувати і 

звітувати про результати 

Геологія родовищ корисних 

копалин 

ФР18 Самостійно досліджувати 

природні матеріалів польових і 

лабораторних умовах, описувати, 

аналізувати, документувати і 

звітувати про результати 

Гідрогеологія та інженерна 

геологія 

ФР19 Застосовувати прості кількісні 

методи при дослідженні 

гідросфери 

Гідрогеологія та інженерна 

геологія 

ФР20 Аналізувати склад і будову 

літосфери  на різних просторово-

часових масштабах 

Четвертинна геологія з основами 

геоморфології 

ФР21 Самостійно досліджувати 

природні матеріали  в польових і 

камеральних умовах, описувати, 

аналізувати, документувати і 

звітувати про результати 

Четвертинна геологія з основами 

геоморфології; Геотектоніка; 

Регіональна геологія 



  

ФР22 Використовувати польові та 

лабораторні основні геофізичні 

методи для аналізу природних 

систем і об’єктів 

Геофізичні методи досліджень 

ФР23 Виконувати дослідження 

літосфери за допомогою 

кількісних методів аналізу 

Геофізичні методи досліджень 

ФР24 Впорядковувати і узагальнювати 

матеріали польових та 

лабораторних досліджень, 

інтегрувати їх від спостереження 

до розпізнавання, синтезу і 

моделювання 

Геофізичні методи досліджень 

ФР25 Формувати знання і 

використовувати специфічні для 

наук про Землю теорії, 

парадигми, концепції та 

принципи  

Основи геології родовищ нафти і 

газу 

ФР26 Називати і використовувати 

теорії, парадигми, концепції та 

принципи формування та 

розвитку Землі в цілому 

Фізика Землі 

ФР27 Аналізувати склад і будову 

літосфери на різних просторово-

часових масштабах 

Геотектоніка; Регіональна геологія 

ФР28; 

СР2.13; 

 

Ідентифікувати та класифікувати 

відомі і реєструвати нові об’єкти 

у літосфері, їх властивості та 

притаманні ним процеси 

Геотектоніка; Регіональна геологія; 

Технологія гірничого виробництва 

та збагачення корисних копалин# 

ФР29 Планувати польові та 

лабораторні дослідження і 

готувати звіти        

Економіка та планування 

геологорозвідувальних робіт 

  2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА   

ФР3; 

СР2.1 

 

Розуміти основні 

характеристики, процеси і склад 

Землі як природної системи 

Загальна гідрогеологія; 

Нормативна база геоекологічних 

досліджень; Гідрологія, гідравліка і 

гідрометрія; Мінеральні води; 

Гідрогеохімія; Моніторинг 

підземних вод; Екологічна 

гідрогеологія 

ФР4; 

СР2.2 

Застосовувати кількісні методи 

при дослідженні підземних вод 

Загальна гідрогеологія 
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ФР5; 

СР2.3 

Застосовувати базові знання 

суміжних дисциплін при 

вивченні підземних вод 

Гідрогеологія та інженерна 

геологія; Загальна гідрогеологія; 

Мінеральні води; Гідрогеохімія; 

Водопостачання та інженерні 

меліорації; Екологічна 

гідрогеологія 

СР2.4 Застосовувати кількісні методи 

при дослідженні властивостей 

ґрунтів 

Ґрунтознавство 

СР2.5 Досліджувати, описувати, 

аналізувати, документувати 

природні матеріали в 

лабораторних умовах 

Ґрунтознавство 

СР2.6 Аналізувати дані за допомогою 

відповідних методів у 

лабораторних умовах 

Ґрунтознавство 

СР2.8 

 

Аналізувати склад і будову 

гідросфери на різних просторово-

часових масштабах 

Нормативна база геоекологічних 

досліджень; Гідрологія, гідравліка і 

гідрометрія; Моніторинг підземних 

вод; Водопостачання та інженерні 

меліорації; Меліоративна 

гідрогеологія; Динаміка підземних 

вод; Гідрогеологія родовищ 

корисних копалин; Оцінка запасів 

підземних вод 

СР2.9 

 

Ідентифікувати та класифікувати 

об'єкти гідросфери, їх 

властивості та притаманні ним 

процеси 

Екологічна гідрогеологія; 

Гідрогеохімія; Гідрогеологічне та 

інженерно-геологічне моделювання 

СР2.10 

 

Ідентифікувати та класифікувати 

об'єкти у гідросфері та літосфері, 

їх властивості та притаманні ним 

процеси 

Нормативна база геоекологічних 

досліджень 

СР2.11; 

 

Застосовувати прості кількісні 

методи при дослідженні 

гідросфери 

Моніторинг підземних вод; 

Водопостачання та інженерні 

меліорації; Меліоративна 

гідрогеологія; Гідрогеологія 

родовищ корисних копалин; 

Оцінка запасів підземних вод; 

Гідрологія, гідравліка і гідрометрія  

СР2.12; 

СР2.8 

Виконувати збір, реєстрацію і 

аналіз даних за допомогою 

відповідних методів і 

технологічних засобів у польових 

Комп'ютерна обробка 

гідрогеологічної та інженерно-

геологічної документації;  

Моніторинг підземних вод; 



  

і лабораторних умовах Мінеральні води 

СР2.13; 

СР2.19 

Ідентифікувати та класифікувати 

об'єкти гідросфери та літосфери, 

їх властивості та притаманні ним 

процеси 

Нормативна база геоекологічних 

досліджень; 

СР2.14 Вміти інтегрувати польові та 

лабораторні спостереження з 

теорією 

Методика гідрогеологічних 

досліджень; Гідрогеологічне та 

інженерно-геологічне моделювання 

СР2.15; 

СР2.17 

Застосовувати прості кількісні 

методи при дослідженні 

підземних вод 

Загальна гідрогеологія 

СР2.16; 

СР2.18 

Інтегрувати польові та 

лабораторні спостереження з 

теорією у послідовності: від 

спостереження до розпізнавання, 

синтезу і моделювання 

Методика гідрогеологічних 

досліджень; Оцінка запасів 

підземних вод 

СР2.17 

 

Готувати звіти і звітувати про 

результати виконаних робіт 

Методика гідрогеологічних 

досліджень; Гідрогеологія родовищ 

корисних копалин 

СР2.18 

 

Використовувати грамотну 

технічну українську мову 

Методика гідрогеологічних 

досліджень; Гідрогеологія родовищ 

корисних копалин 

ПсР2.4; 

ПсР4.4 

 

Збирати, обробляти та 

аналізувати інформацію в галузі 

наук про Землю 

Кваліфікаційна робота 

ПсР2.5 

 

інтегрувати польові та 

лабораторні спостереження з 

теорією у послідовності: від 

спостереження до розпізнавання, 

синтезу і моделювання 

Кваліфікаційна робота  

 

 
 

9 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ТЕРМІНИ ВИКЛАДАННЯ, ТИЖНЕВЕ НАВАНТАЖЕННЯ 

 

Розподіл обсягу програми та кредитів за видами навчальної діяльності 

наданий у таблиці 9.1. 

 

Таблиця 9.1 – Розподіл обсягу програми вищої освіти 
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№ 

з/п 
Вид навчальної діяльності 

О
б

ся
г,

 к
р

ед
. 

П
ід

су
м

. 
к
о

н
тр

. 

К
аф

ед
р
а,

 щ
о

 в
и

к
л
ад

ає
 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 142.0     

1.1 Цикл загальної підготовки       

З1 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
3.0 іс ІПТ 

З2 Історія українського суспільства+ 

 
3.0 іс ІПТ 

З3 Іноземна мова професійного 

спрямування 6.0 іс ІнМов 

З4 Фізична культура і спорт 3.0 дз КФС 

З5 Філософія 3.0 іс ФП 

З6 Світова та українська культура 3.0 іс ФП 

З7 Цивільна безпека 4.0 дз АОП 

1.2 Цикл професійної підготовки       

1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань 23.0     

Б1 Вища математика 8.0 іс ВМ 

Б2 Інформатика 4.0 дз ГІС 

Б3 Фізика 6.0 іс Фізики 

Б4 Хімія 5.0 іс Хімії 

1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю       

Ф1 Загальна геологія 6.0 дз ЗСГ 

Ф2 Основи топографії 3.0 дз Геодезії 

Ф3 Мінералогія 7.0 іс МП 

Ф4 Історична геологія 3.0 дз МП 

Ф5 Структурна геологія та геокартування 6.0 іс ЗСГ 



  

Ф6 Геологорозвідувальна справа 3.0 дз ТРРКК 

Ф7 Петрографія та літологія# 7 іс ГРРКК 

Ф8 Статистична обробка геологічної 

інформації 5.0 дз ГМР 

Ф9 Геологія родовищ корисних копалин 5.0 іс ГРРКК 

Ф10 Основи геохімії 4.0 іс ГРРКК 

Ф11 Гідрогеологія та інженерна геологія 5.0 іс ГІГ 

Ф12 Четвертинна геологія з основами 

геоморфології 3.0 дз МП 

Ф13 Геофізичні методи досліджень 5.0 іс ГМР 

Ф14 Основи геології родовищ нафти і газу 3.0 іс ГРРКК 

Ф15 Фізика Землі 3.0 дз ГМР 

Ф16 Геотектоніка 4.0 іс ГРРКК 

Ф17 Економічна геологія 3.0 дз ГРРКК 

Ф18 Регіональна геологія 4.0 іс ГРРКК 

Ф19 Економіка та планування 

геологорозвідувальних робіт 
3.0 дз ПрЕк 

1.3 Практична підготовка за спеціальністю       

П1 Навчальна геологічна практика із 

застосуванням топографічних методів 6.0 дз ЗСГ 

П2 Комплексна навчальна практика з 

геологічної зйомки 6.0 дз ЗСГ 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 98.0     

2.1 Дисципліни спеціалізацій       

2.1.2 Спеціалізація Гідрогеологія       

C2.1 Загальна гідрогеологія 4.0 дз ГІГ 

C2.2 Ґрунтознавство 6.0 іс ГІГ 

C2.3 Динаміка підземних вод 9.5 іс ГІГ 

C2.4 Нормативна база геоекологічних 

досліджень 
5.0 дз ГІГ 

C2.5 Гідрогеохімія 4.5 дз ГІГ 

C2.6 Гідрологія, гідравліка і гідрометрія 5.0 іс ГІГ 

C2.7 Моніторинг підземних вод 5.0 іс ГІГ 

C2.8 Меліоративна гідрогеологія 3.0 іс ГІГ 

C2.9 Водопостачання та інженерні 

меліорації 
3.0 дз ГІГ 

C2.10 Мінеральні води 3.0 іс ГІГ 

C2.11 Екологічна гідрогеологія 3.0 дз ГІГ 

C2.12 Методика гідрогеологічних досліджень 3.5 іс ГІГ 

C2.13 Гідрогеологія родовищ корисних 3.0 іс ГІГ 
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копалин 

C2.14 Гідрогеологічне та інженерно-

геологічне моделювання 
3.0 дз ГІГ 

C2.15 Оцінка запасів підземних вод 3.0 іс ГІГ 

C2.16 Комп'ютерна обробка гідрогеологічної 

та інженерно-геологічної документації 
4.5 дз ГІГ 

2.2.2 Практична підготовка та дипломування 

за спеціалізацією  
      

Пс2.1 Навчальна практика за спеціалізацією 6.0 дз ГІГ 

Пс2.2 Переддипломна практика 3.0 дз ГІГ 

Пс2.3 Кваліфікаційна робота 9.0 дз ГІГ 

2.2.3 Дисципліни за вибором студента    

С2.17 Менеджмент водних ресурсів 3.0 дз ГІГ 

С2.18 Геотехногенна  безпека 3.0 дз ГІГ 

С2.19 Геоекологічні проблеми курортних зон 3.0 дз ГІГ 

С2.20 Теплові ресурси геологічних структур 3.0 дз ГІГ 

Разом за нормативною та вибірковою частинами 240.0     

 
 

 

Примітки: 1) Назви курсових проектів починаються з позначки КП, а 

курсових робіт – з КР; 

2) якщо у якості атестації здобувача освіти передбачений захист 

кваліфікаційної роботи, то у розділі «Практична підготовка за спеціалізацією» 

процедури з її підготування (написання під керівництвом викладача випускової 

кафедри, консультування за окремими розділами у викладачів будь-якої 

кафедри, нормоконтроль тощо) повинні називатися Дипломування або 

Дипломування# (у разі поділу усієї роботи між кількома викладачами, або 

кафедрами). 

 

 

10 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ПРОГРАМ ДИСЦИПЛІН, ПРАКТИК, 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Складовими робочої програми навчальної дисципліни мають бути опис 

навчальної дисципліни, очікувані результати навчання, структура (тематичний 

план), тематика практичних (семінарських занять), лабораторних, завдання для 

самостійної роботи, узагальнені засоби діагностики, критерії та процедури 

оцінювання рівня сформованості дисциплінарних результатів навчання, 

рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в 

мережі Інтернету. 

Обов’язкові складові програми практики певного виду такі: мета й 

завдання, вимоги до складових, зміст практики, вимоги до звіту практиканта, 

оцінювання результатів.  



  

Складовими програм індивідуальних завдань мають бути такі: мета, 

вихідні дані та завдання, організація виконання, склад й структура 

пояснювальної записки, структура, вимоги до окремих елементів, методичні 

рекомендації з виконання, питання для підготовки до захисту, бібліографічний 

список, вимоги до оформлення, критерії і процедури оцінювання якості 

виконання. 

Результати навчання за кредитними модулями (дисципліною та іншими 

формами організації освітнього процесу) визначаються як конкретизація 

програмних результатів навчання в програмах навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань і застосовуються як критерії відбору необхідних 

змістових модулів (тем). 

Перелік рекомендованої літератури має містити наявні друковані 

(електронні ресурси локального чи віддаленого доступу з дотриманням вимог 

законодавства про інтелектуальну власність) підручники, навчальні посібники, 

конспекти лекцій, довідники, хрестоматії. 

 

 

11 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 

 

Інформаційною базою для створення засобів діагностики поточного, 

семестрового та підсумкового контролю мають бути очікувані результати 

навчання за всіма організаційними формами освітнього процесу (кредитними 

модулями). 

Випускна атестація здійснюється оцінюванням ступеню сформованості 

компетентностей.  

 

12. ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ЗА ФОРМАМИ 

 

Очна форма – 3 роки 10 місяців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою 

навчання для спеціалізацій наведена у таблиці 13.1. 

 

Таблиця 13.1 – Послідовність навчальної діяльності за спеціалізацією 

«Гідрогеологогія» 
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К

у
р

с 

С
ем

ес
тр

 

Ч
в
ер

ть
 

Позначення видів навчальної діяльності 

Кількість 

дисциплін, 

що 

виклада-

ється за 

чверть 

Кількість 

дисциплін, 

що 

викладається 

за рік 

1 

1 
1 З2;З3;З4;Б1;Б2;Б3;Б4 7 

11 
2 З3;З4;Б1; Б2;Б3;Б4 6 

2 
3 З1;З3;Б1;Б3;Ф1;Ф3 6 

4 З3; З4;Б1;Б3;Ф1;Ф3; П1 7 

2 

3 
5 З5;Ф8;Ф7; Ф11;C2.2 5 

13 
6 Ф8;Ф7;Ф11; C2.2 4 

4 
7 З6; Ф5;Ф9; Ф10;Ф7;C2.1  6 

8 Ф5;Ф9;Ф10;Ф6;Ф4;C2.1;П2 7 

3 

5 
9 Ф13;C2.4;C2.5;C2.6;C2.7;C2.9 6 

15 
10 Ф13;C2.4;C2.5;C2.6;C2.7;C2.9 6 

6 
11 Ф14;C2.3;C2.8;C2.10;C2.11;С2.17 6 

12 Ф12;C2.3;C2.8;C2.10;C2.11;С2.18;Пс2.1 7 

4 

7 
13 З7;Ф17;Ф18;C2.3;C2.12;C2.14;C2.16 7 

16 
14 З7;Ф17;Ф18;C2.3;C2.12;C2.14;C2.16 7 

8 
15 

Ф15;Ф16;Ф19;C2.13;C2.15; С2.19; 

С2.20 
7 

16 Пс2.2;Пс2.3 2 
 

 
 

 
 

 

14 СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

Система забезпечення якості вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» 

містить такі компоненти: 

– забезпечення якості вищої освіти під час проектування освітнього 

процесу; 

– забезпечення якості вищої освіти під час проведення освітнього процесу 

відповідно до проектних документів (освітні програми за спеціальностями, 

робочі програми навчальних дисциплін, інших кредитних модулів, комплекс 

начально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, 

навчальний план, індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти, 

розрахунок кадрового забезпечення реалізації навчального плану); 

– управління системою забезпечення якості вищої освіти. 



  

 

14.1 Компетентнісний підхід до проектування освітнього процесу 

 

Якість вищої освіти за спеціальностями та рівнями вищої освіти 

закладається під час проектування освітнього процесу на основі 

компетентнісного підходу таким чином:  

– нормативна частина освітніх програм університету за спеціальностями 

включає всі компетентності та програмні результати навчання зі ступенем 

складності, характерним для певних рівнів вищої освіти відповідно до 

стандартів вищої освіти;  

– обґрунтування номенклатури організаційних форм освітнього процесу 

(навчальні дисципліни, індивідуальні завдання, практики) здійснюється 

адекватним розподілом за ними програмних результатів навчання; 

– результати навчання за кожним видом навчальної діяльності 

визначаються декомпозицією та конкретизацією програмних результатів 

навчання й застосовуються як критерії відбору змісту навчальних дисциплін, 

практик, індивідуальних завдань; 

– для створення засобів діагностики використовується заплановані 

результати навчання за кожним видом навчальної діяльності здобувача у 

вигляді узагальнених та конкретизованих контрольних завдань. Узагальнені 

контрольні завдання мають надаватись здобувачам на початку викладання 

дисциплін; 

– атестація здійснюється оцінюванням ступеню сформованості 

програмних компетентностей. 

Реалізація компетентністного підходу до проектування вищої освіти 

шляхом створення однозначного зв'язку зовнішніх цілей вищої освіти з 

дисциплінами, практиками й індивідуальними завданнями є вирішальним 

чинником якості вищої освіти та створення реальної системи внутрішнього її 

забезпечення. 

Діяльність кафедр щодо створення освітніх програм, робочих програм та 

комплексів навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

дисципліни регламентується Стандартом «Проектування освітнього процесу», 

затвердженому вченою радою університету від 15 листопада 2016 року 

(протокол № 15). 
 

 
 

14.2 Індикатори виміру якості вищої освіти університету 

 

Відповідно до «Політики якості вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ», 

що затверджена вченою радою, вимір якості вищої освіти за кожною 

спеціальністю під час самоаналізу й зовнішньої оцінки діяльності університету 

та його підрозділів здійснюється за такими індикаторами; 

– якість змісту вищої освіти; 

– якість освітніх програм НГУ за спеціальностями (спеціалізаціями); 



 

31 

 

– якість навчального процесу; 

– якість учасників навчального процесу; 

– якість освітніх і матеріально-технічних ресурсів; 

– якість результатів вищої освіти; 

– динаміка якості. 

 

14.3 Управління якістю вищої освіти 

 

Система управління якістю вищої освіти – сукупність організаційних 

заходів, методик, процесів, процедур і механізмів, за допомогою яких НГУ 

забезпечує ефективність внутрішньої системи якості.  

Система управління якістю будується на таких принципах: 

– організація функціонування системи за участю зовнішніх сторін; 

– орієнтація на споживачів освітніх послуг; 

– нормативне забезпечення упровадження політики якості здійснюється 

стандартами НГУ за всіма показниками забезпечення якості; 

– забезпечення академічної чесності та свободи; 

– уникнення академічного шахрайства; 

– запобігання проявам нетолерантності чи дискримінації студентів або 

викладачів; 

– відповідність очікуванням суспільства, здобувачів вищої освіти, 

роботодавців та партнерських організацій; 

– надання політиці якості офіційного статусу та доступності для 

широкого загалу; 

– підпорядкування планової звітності посадовців НГУ стану реалізації 

Політики якості вищої освіти та Програми розвитку університету. 

Використовуються такі механізми управління та створення ефективної 

внутрішньої системи якості:  

1) розгляд стану внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Наглядовою радою університету; 

2) реалізація «Заходів з модернізації системи внутрішнього забезпечення 

якості Державного ВНЗ «НГУ», що укладені відповідно до «Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 

(ESG)», затверджені ректоратом та введенні в дію наказом ректора; 

3) систематичний моніторинг якості викладання навчальних дисциплін 

науково-педагогічними працівниками, що здійснюється науково-методичною 

радою університету; 

4) запровадження системи опитування здобувачів з питань якості 

вищої освіти; 

5) рейтингування науково-педагогічних працівників за індикаторами 

результативності відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності; 

6) контроль забезпечення якості вищої освіти під час щорічних звітів 

кафедр. 



  

Контроль здійснюється згідно з «Положенням про визнання та 

моніторинг спроможності кафедр започатковувати та провадити освітню 

діяльність відповідно до ліцензійних умов», що затверджене вченою радою 

Державного ВНЗ «НГУ». 

Мета самоаналізу діяльності кафедр наступна: 

– підготовка до започаткування провадження освітньої діяльності за 

новою спеціальністю, іншим рівнем вищої освіти та збільшення 

ліцензованого обсягу;  

– моніторинг рівня якості вищої освіти під час провадження освітньої 

діяльності. 

Аналіз звітів про самоаналіз та розробку пропозицій щодо підвищення 

якості вищої освіти здійснює постійно діюча робоча група з якості, що створена 

наказом ректора від 27.01.2016 за № 4 «Про систему внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти»; 

7) ректорський контроль систематично здійснюється з метою 

моніторингу реалізації компетентнісного підходу, якості навчання, 

забезпечення об’єктивності вимірювання й оцінки навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти. Ректорський контроль може проводитись під час 

контрольних заходів за будь-якою дисципліною та формою навчання; 

8) звітність деканів на засіданнях ректорату або вченій раді університету 

про виконання завдань та досягнення індикаторів забезпечення якості вищої 

освіти, що регламентують планові абсолютні показники діяльності, відповідно 

до Програми розвитку НГУ; 

9) звітність вченій раді проректора з науково-педагогічної, навчально-

виховної роботи та перспективного розвитку про стан виконання підрозділами 

університету складової Програми розвитку НГУ «Створення системи 

забезпечення якості вищої освіти»;  

10) участь у вітчизняних та закордонних системах ранжування вищих 

навчальних закладів та використання результатів рейтингу для прийняття 

управлінських рішень. 

Система внутрішнього забезпечення якості оцінюється Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним 

незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на 

предмет її відповідності чинним вимогам. 

 

15 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому студентів на навчання. 

Освітня програма підготовки бакалавра з наук про Землю забезпечує 

якість вищої освіти на стадії проектування завдяки таким чинникам: 

1) визначенню продуктів та знарядь праці бакалавра з наук про Землю, 

предметів та об’єктів діяльності, сукупності прийомів і способів праці; 
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2) формуванню переліку фундаментальних і загально-інженерних 

(базових) навчальних дисциплін, необхідних для розуміння та опанування 

фахових дисциплін за спеціальністю; 

3) визначенню систем і технологій, що підлягають вивченню, в тому 

числі загальних, які забезпечують функціонування підприємств;  

4) використанню програмних результатів навчання відповідно до 

стандартів вищої освіти як вимог до рівня сформованості та складності 

професійних комптентностей бакалавра, які можна ідентифікувати, кількісно 

оцінити та виміряти; 

5) розподілу результатів навчання в програмі за всіма формами організації 

освітнього процесу та видами навчальних занять, що виключає дублювання 

навчального матеріалу; 

6) визначенню в робочих програмах навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань результатів навчання через конкретизацію програмних 

результатів навчання, що застосовуються як критерії відбору необхідних 

змістових модулів. 

Цикл професійної підготовки за спеціальністю забезпечує набуття 

здобувачем освітньої та професійної кваліфікації. 

Навчальні дисципліни, що деталізують складові професійних знань і 

умінь, виносять до вибіркової складової освітньої програми. 

Освітня програма забезпечує можливість обрання студентом власної 

освітньої траєкторії завдяки опануванню навчальних дисциплін за вибором 

студента (обсяг 12 кредитів) та професійної підготовки за певною 

спеціалізацією (загальний обсяг 98 кредитів ЄКТС). 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 

якості вищої освіти несуть завідувачі випускових кафедр за спеціальністю та 

завідувачі випускових кафедр за спеціалізаціями. 

 

 


