1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 103 «Науки про Землю. Географія»
1 – Загальна інформація
Повна назва вищого навчального закладу Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького
та структурного підрозділу
Природничо-географічний факультет
Кафедра фізичної географії і геології
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації Магістр
103 Науки про Землю
мовою оригіналу
Науки про Землю. Географія
Науки про Землю. Географія
Офіційна назва освітньої програми
Тип диплому – одиничний ступінь, 90 кредитів
Тип диплому та обсяг освітньої програми
ЄКТС / термін навчання 1 рік 4 місяця
Наявність акредитації
Ліцензія серія НД № 0890410, дата видачі

26.04.2017 р.
FQ – EHE А – Second cycle, QF-LLL – Level 7,
НРК – 7
Наявність ступеня бакалавра
Передумови
українська
Мова викладання
1 рік 4 місяці
Термін дії освітньої програми
Інтернет-адреса постійного розміщення https://drive.google.com/file/d/
1vdaa3eN4ZezctVF6x49hJ7PCT-CjjXGS/view
опису освітньої програми
2 – Мета освітньої програми
Оволодіння сучасними знаннями природничого напрямку; виявлення, становлення,
вирішування складних комплексних географічних проблем та приймання обґрунтованих
рішень в професійній діяльності; адаптація до професійної дії в новій геоекологічній ситуації,
пов’язаній з роботою за фахом та вміння генерувати нові ідеї. Отримання базових знань з
фундаментальних наук, в обсязі необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін
та здатності здійснювати наукові дослідження геосфер та їхніх компонентів.
3 – Характеристика освітньої програми
Науки про Землю – області дослідження Землі
Предметна область
Галузі знань 10 Природничі науки
як комплексної планетарної системи, її
Спеціальність 103 Науки про Землю
геосфер, процесів і явищ, що в них
відбуваються.
Об’єкт вивчення:
Природні та антропогенні об’єкти і процеси у
геосферах у взаємозв’язку, перетвореннях і
розвитку в просторі та часі.
Формування
у
випускників
здатності
Цілі навчання:
здійснювати наукові дослідження геосфер та
їхніх
компонентів,
встановлювати
закономірності їхньої будови та розвитку,
розв’язувати складні практичні та/або наукові
задачі і на основі цього надавати оцінку впливу
на людське суспільство і можливості
промислового використання.
Знання основних теорій і концепцій будови,
Теоретичний зміст предметної області:
фігури, складу, походження, розвитку Землі, її
геосфер, планет земної групи, методології
вивчення геосфер Землі і можливості їх
використання для практичних потреб.
Цикл/рівень

Методи, методики та технології:

Фізичні і хімічні методи, методи натурного,
лабораторного, дистанційного дослідження
геосфер Землі, інформаційні системи і

Інструменти та обладнання:
Орієнтація освітньої програми

Основний фокус програми та спеціалізації

технології.
Інструменти, обладнання та устаткування,
необхідне
для
польового/лабораторного/дистанційного
дослідження геосфер та їхніх компонентів
Освітньо-професійна програма з орієнтацією
на дослідження про походження Землі, її
властивості, будову і про головні гіпотези
розвитку земної кори; основні етапи розвитку
Землі і геологічну хронологію; характер
ендогенних і екзогенних геодинамічних
процесів і їх вплив на формування геотектур,
геоструктур і геоскульптур.
сучасні питання загальної географіх і геології,
основні етапи розвитку географічних і
геологічних знань, практичне втілювання їх

для розробки та впровадження механізмів
геопланування,
територіального
планування,
проведення
моніторингу
розвитку регіонів, складання стратегічних
планів і програм .
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
Професійна
діяльність
в
галузях
Придатність до працевлаштування
геологорозвідки,
топографо-геодезичних
робіт, гідрології, метеорології, географії та
інших. Наукова діяльність в наукових закладах
і підрозділах.
Можливість навчатися за програмою другого
Подальше навчання
циклу за цією ж галуззю знань (що
узгоджується з отриманим дипломом магістра)
або ж суміжною. Можливість викладання;
доступ
до
спеціалізованих
архівних
досліджень.
Можливість навчання за програмою третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
5 – Викладання та навчання
Загальний
стиль
навчання
–
Викладання та 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
Особливості програми

останнього року третина часу дається на
написання завершальної роботи (дипломної),
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.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні наукові задачі
Інтегральна компетентність
та практичні проблеми, включно з прийняттям
рішень щодо відбору даних та вибору методів
досліджень при вивченні геосфер (відповідно
до спеціалізації) у різних просторово-часових
масштабах із використанням комплексу
міждисциплінарних даних та в умовах
недостатності інформації, невизначеності умов
та вимог.
К01. Здатність до адаптації і дії в новій
Загальні компетентності (ЗК)
ситуації.
К02. Вміння виявляти, ставити, вирішувати
проблеми.
К03. Здатність спілкуватися з представниками
інших професійних груп різного рівня (з
експертами з інших галузей знань/видів
економічної діяльності).
К04. Здатність працювати в міжнародному
контексті.
К05. Здатність діяти соціально відповідально
та свідомо.
К06. Здатність до абстрактного мислення,
пошуку, аналізу та синтезу.
К07. Здатність розробляти та управляти
проектами.
Фахові компетентності спеціальності (ФК) К08. Розуміння необхідності дотримання норм
авторського і суміжних прав інтелектуальної
власності;
сприйняття
державної
та
міжнародної систем правової охорони
інтелектуальної власності.
К09.
Знання
сучасних
засад
природокористування, взаємодії природи і
суспільства із застосуванням раціонального
використання
природних
ресурсів,
екологічних
аспектів
та
основ
природоохоронного законодавства.
К10. Розуміння планети як єдиної системи,
найважливіших проблем її будови та розвитку.
К11.
Володіння
сучасними
методами
досліджень,
які
використовуються
у
виробничих
та
науково-дослідницьких
організаціях при вивченні Землі, її геосфер та
їхніх компонентів.
К12. Здатність застосовувати знання і
необхідні практичні навички з планування,

організації, мотивування, контролю та
регулювання
діяльності
профільних
підприємств і установ.
К13. Уміння застосовувати наукові знання і
практично втілювати їх для розробки та
впровадження механізмів геопланування,
територіального планування, проведення
моніторингу розвитку регіонів, складання
стратегічних планів і програм.
К14. Вміння проектувати, планувати і
проводити наукові дослідження, здійснювати
їх інформаційне, методичне, матеріальне,
фінансове та кадрове впровадження у
виробництво, писати наукові роботи.
К15. Вміння застосовувати основи педагогіки і
психології у навчально-виховному процесі у
закладах освіти.
К16. Знання основних сучасних положень
фундаментальних наук стосовно походження,
розвитку та будови Всесвіту, здатність їх
застосовувати для формування світоглядної
позиції.
К17.
Вміння
формулювати
задачі
моделювання, створювати моделі об’єктів і
процесів у геосферах та їхніх компонентах із
використанням математичних, картографічних
методів і геоінформаційних технологій.
7 – Програмні результати навчання
ПР01. Аналізувати особливості природних та
антропогенних систем і об’єктів геосфер
Землі.
ПР02. Застосовувати свої знання для
визначення і вирішення проблемних питань і
прийняття обґрунтованих рішень в науках про
Землю.
ПР03. Вміти спілкуватися з фахівцями та
експертами різного рівня інших галузей знань,
у тому числі в міжнародному контексті, в
глобальному інформаційному середовищі.
ПР04. Розробляти, керувати та управляти
проектами в науках про Землю, оцінювати і
забезпечувати якість робіт.
ПР05. Планувати і здійснювати наукові
експерименти, писати наукові роботи за
фахом.
ПР06. Вміти здійснювати екологічну оцінку,
аудит,
ліцензування,
сертифікацію
використання
природних
ресурсів,
прогнозувати
розвиток
екологічних,
технологічних, економічних та соціальних
наслідків
на
окремих
об’єктах
природокористування.
ПР07. Знати сучасні методи дослідження Землі
та її геосфер і вміти їх застосовувати у

виробничій
та
науково-дослідницькій
діяльності.
ПР08. Знати основні принципи управління
підприємств сфери природокористування,
їхньої
організації,
виробничої
та
організаційної структури управління.
ПР09. Розробляти та впроваджувати механізми
територіального
менеджменту,
геопланування,
здійснювати
моніторинг
регіонального розвитку, складати плани та
програми.
ПР10. Вирішувати практичні задачі наук про
Землю (за спеціалізацією) з використанням
теорій, принципів та методів різних
спеціальностей з галузі природничих наук.
ПР11. Використовувати сучасні методи
моделювання та обробки геоінформації при
проведенні інноваційної діяльності.
ПР12. Самостійно планувати виконання
інноваційного завдання та формулювати
висновки за його результатами.
ПР13. Оцінювати еколого-економічний вплив
на довкілля при впровадженні інженерних
заходів та проектувати природоохоронні
заходи.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
доктори наук, професори; кандидати наук,
Кадрове забезпечення
доценти; старші викладачі, асистенти.
комп’ютерний
клас,
мультимедійне
Матеріально-технічне забезпечення
обладнання, спеціальний інструментарій,
панорами, схеми.
Інформаційне та навчально-методичне методична література, періодичні видання з
фаху, демонстраційні, довідкові та роздаткові
забезпечення
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.
Принципи міжнародної академічної
мобільності визначаються
законодавством України, інших країн та
міжнародними угодами. Кожен
здобувач вищої освіти має можливість
пройти процедуру визнання кредитів /
періодів навчання.

Міжнародна кредитна мобільність

Навчання
освіти

іноземних

здобувачів

вищої

