
1. Профіль освітньої програми Науки про Землю. Географія зі спеціальності 

103 «Науки про Землю» 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені 

Богдана Хмельницького 

Природничо-географічний факультет 

Кафедра фізичної географії і геології 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр 

103 Науки про Землю 

Науки про Землю. Географія 

Офіційна назва 

освітньої 

програми Науки про Землю. Географія 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Тип диплому – одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС / 

термін навчання 3 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації 

Програма впроваджується в 2017 році. 

Ліцензія серія НД № 0890410, дата видачі 18.09.2017 р. 

Цикл/рівень  FQ – EHEА – First cycle, EQFLLL – Level 6, НРК – 6. 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 

Мова викладання українська 

Термін дії 

освітньої 

програми 3 роки 10 місяців 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

https://drive.google.com/file/d/1aowOLydJQxlrrgrSrpX3Val0lRr

0bF3P/view 

2 – Мета освітньої програми 

Вивчення геологічної історії формування Землі, її речовинний склад, розвиток 

сучасних геолого-геоморфологічних, геоекологічних процесів. Етапність 

геологічних процесів в формуванні географічної оболонки Землі. Динаміка 

сучасних геолого-геоморфологічних  процесів під впливом міцного антропогенного 

тиску, надання оцінки впливу людства на оточуюче середовище  з базовим знанням з 

природничих наук, інформаційних технологій в обсязі, необхідному для 

дослідження природних та антропогенних об’єктів та процесів у геосферах. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область 

Галузі знань 

10 Природничі 

науки 

Науки про Землю – області дослідження Землі як комплексної 

планетарної системи, її геосфер, процесів і явищ, що в них 

відбуваються. 

 

Об’єкт вивчення та діяльності: природні та антропогенні 



Спеціальність 

103 Науки про 

Землю 

об’єкти, процеси та явища у геосферах у взаємозв’язку, 

перетвореннях і розвитку в просторі і часі. 

Ціль навчання: формування у здобувачів вищої освіти 

здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі наук про 

Землю та практичні проблеми в процесі професійної 

діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій 

та методів наук про Землю і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов. 

Теоретичний зміст предметної області: знання щодо будови, 

фігури, складу, походження, розвитку Землі або її геосфер, 

явищ і процесів, що в них відбуваються. Базові знання з 

природничих наук, математики та інформаційних технологій 

в обсязі, необхідному для дослідження природних та 

антропогенних об’єктів та процесів у геосферах. 

Методи, методики та технології: фізичні і хімічні методи, 

методи натурного, прямого та опосередкованого, 

безпосереднього лабораторного або дистанційного 

дослідження компонентів геосфер, процесів і явищ, методи 

моделювання та опрацювання інформації. 

Інструменти та обладнання: обладнання та устаткування, 

необхідне для польового/лабораторного/дистанційного 

дослідження складу, будови і властивостей геосфер та їхніх 

компонентів (у відповідності до спеціалізації). 

Орієнтація 

освітньої 

програми Професійна 

Основний фокус 

програми та 

спеціалізації 

Сучасні питання географії, процеси та явища у геосферах у 

взаємозв’язку простору та часу; складні спеціалізовані задачі 

наук про Землю та практичні проблеми щодо будови, фігури, 

складу, походження, розвитку Землі або її геосфер, явищ і 

процесів, що в них відбуваються; дослідження природних та 

антропогенних об’єктів та процесів у геосферах. 

Особливості 

програми 

Студенти можуть робити акцент на сучасну структуру земної 

кори і особливості її історичного розвитку; розрізняти 

породоутворюючі і рудні мінерали, а також важливі гірські 

породи земної кори. 

Мобільність за програмами ІRЕХ, UGRAD, ТЕМПУС-ТАСІС, 

ЕРАЗМУС МУНДУС та ін. – рекомендується, але не є 

обов’язковими; всі студенти можуть брати участь у 

спеціальних семінарах разом з учасниками програм. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштуванн

я  

Професійна діяльність в галузях природоохорони, 

геологорозвідки, метеорології, гідрології, географії та інших 

природничих та природоохоронних напрямах. 

Подальше 

навчання  

Продовження навчання на другому рівневі вищої освіти. 

Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в 

системі післядипломної освіти. 



5 – Викладання та навчання 

Викладання та 

навчання 

Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Лекційні 

курси поєднуються з семінарами та робочими зустрічами. 

Більша частина навчання відбувається в малих групах (до 20 

осіб) з дискусіями та підготовкою презентацій самостійно та в 

малих групах. Під час останнього року третина часу дається 

на написання завершальної роботи (кваліфікаційної), яка 

також презентується й обговорюється за участі викладачів та 

одногрупників. Теоретичні знання і практичні навички 

закріплюються і удосконалюються під час проходження 

численних виробничих та навчальних практик. 

Оцінювання Різноманітне та всебічне. Включає письмові: виконання 

змістовно-модульних контрольно-екзаменаційних робіт 

відповідно до стандарту підготовки профілю; усні: здача 

семінарів, практичних та лабораторних робіт за подвійною 

системою оцінювання – теоретичні знання та практичні 

навички; презентації PowerPoint, підготовка звітів і 

пояснювальних записок під час проходження виробничих та 

навчальних практик; іспити усні: захист курсових і 

кваліфікаційних робіт. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у професійній діяльності предметної 

області наук про Землю або у процесі навчання із 

застосуванням сучасних теорій та методів дослідження 

природних та антропогенних об’єктів та процесів із 

використанням комплексу міждисциплінарних даних та за 

умовами недостатності інформації. 

Загальні 

компетентності 

К01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

К02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

К03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

К04. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

К05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

К06. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

К07. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 



К08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

К09. Здатність працювати в команді. 

К10. Навички забезпечення безпеки життєдіяльності. 

К11. Прагнення до збереження природного навколишнього 

середовища. 

К12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

К13. Знання та розуміння теоретичних основ наук про Землю 

як комплексну природну систему. 

К14. Здатність застосовувати базові знання фізики, хімії, 

біології, екології, математики, інформаційних технологій 

тощо при вивченні Землі та її геосфер. 

К15. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за 

допомогою відповідних методів і технологічних засобів у 

польових і лабораторних умовах. 

К16. Здатність застосовувати кількісні методи при 

дослідженні 

геосфер. 

К17. Здатність до всебічного аналізу складу і будови геосфер. 

К18. Здатність інтегрувати польові та лабораторні 

спостереження з теорією у послідовності: від спостереження 

до розпізнавання, синтезу і моделювання. 

К19. Здатність проводити моніторинг природних процесів. 

К20. Здатність самостійно досліджувати природні матеріали 

(у відповідності до спеціалізації) в польових і лабораторних 

умовах, описувати, аналізувати, документувати і звітувати 

про результати. 

К21. Здатність до планування, організації та проведення 

досліджень і підготовки звітності. 

К22. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і 

реєструвати нові об’єкти у геосферах, їх властивості та 

притаманні їм процеси. 

7 – Програмні результати навчання 

 ПР01. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в 

області наук про Землю. 

ПР02. Використовувати усно і письмово професійну 

українську мову. 

ПР03. Спілкуватися іноземною мовою за фахом. 

ПР04. Використовувати інформаційні технології, 

картографічні та геоінформаційні моделі в області наук про 

Землю. 

ПР05. Вміти проводити польові та лабораторні дослідження. 

ПР06. Визначати основні характеристики, процеси, історію і 

склад Землі як планетарної системи та її геосфер. 

ПР07. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, 

біології, екології, математики, інформаційних технологій 

тощо при вивченні природних процесів формування і 

розвитку геосфер. 

ПР08. Обґрунтовувати вибір та використовувати польові та 



лабораторні методи для аналізу природних та антропогенних 

систем і об’єктів. 

ПР09. Вміти виконувати дослідження геосфер за допомогою 

кількісних методів аналізу. 

ПР10. Аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до 

спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах. 

ПР11. Впорядковувати і узагальнювати матеріали польових та 

лабораторних досліджень. 

ПР12.Знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та 

принципи в науках про Землю відповідно до спеціалізації. 

ПР13. Уміти доносити результати діяльності до професійної 

аудиторії та широкого загалу, робити презентації та 

повідомлення. 

ПР14. Брати участь у розробці проектів і практичних 

рекомендацій в галузі наук про Землю. 

ПР15. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні 

засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

доктори наук, професори; кандидати наук, доценти; старші 

викладачі, асистенти. 

Матеріально-техні

чне забезпечення 

Комп’ютерний клас, мультимедійне обладнання, спеціальний 

інструментарій, панорами, схеми, метеокомплекс, туродром. 

Інформаційне та 

навчально-методи

чне забезпечення 

Методична література, періодичні видання з фаху, 

демонстраційні, довідкові та роздаткові матеріали, настінні 

карти, навчальні атласи, довідкова література, глобуси, 

спеціальний інструментарій, блок відеоматеріалів, 

розтиражовані електронні версії посібників, електронні 

посібники. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Здобувачі вищої освіти мають можливість в рамках національної 

академічної мобільності проходити у ЗВО – партнерах окремі 

курси, навчатися протягом семестру з подальшим визнанням 

отриманих результатів та зарахуванням кредитів. 

Принципи академічної мобільності визначаються законодавством 

України. Можливість навчатися за кількома спеціальностями або у 

кількох ЗВО одночасно визначається законодавством України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність  

Принципи міжнародної академічної мобільності визначаються 

законодавством України, інших країн та міжнародними угодами. 

Кожен здобувач вищої освіти має можливість пройти процедуру 

визнання кредитів / періодів навчання 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

 

 
 

 


