
РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму  

“Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне 
зондування Землі” для студентів денної форми навчання  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 10 (Природничі 
науки), спеціальності 103 (Науки про Землю) 

 
Подана на рецензування нова редакція освітньо-професійної програми 

“Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування 
Землі”, за якою відбувається підготовка фахівців зі спеціалізації, яка формує 
та забезпечує відповідний рівень національної безпеки нашої країни, 
характеризується удосконаленням переліку обов’язкових компонент, а також 
представленням у описі розписаних за дисциплінами переліків курсів, які 
додатково дадуть компетентності випускникам завдяки можливостям 
формування їхньої особистої траєкторії навчання. 

Розробниками освітньої програми чітко та достатньо лаконічно 
сформульована основна мета освітньої програми – надання спеціальної освіти 
у галузі картографії, географічних інформаційних систем (ГІС), дистанційного 
зондування Землі (ДЗЗ) та суміжних напрямів – геодезії, топографії, 
фотограмметрії тощо із широким доступом до працевлаштування; підготовка 
студентів із особливим інтересом до науково-виробничої діяльності, здатних 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
професійній діяльності предметної галузі наук про Землю. 

Визначено особливості програми (проведення частини занять у вигляді 
польових навчальних практик, а також проходження виробничої практики на 
базі державних та приватних фахово-орієнтованих підприємств) та складові 
ресурсного забезпечення (кадри, матеріально-технічне, інформаційне та 
навчально-методичне забезпечення), які знаходяться на достатньо високому 
рівні. 

Аналіз структурно-логічної схеми освітньо-професійної програми та її 
порівняння з попереднім варіантом, вказує на її удосконалення стосовно 
змістового наповнення, а також дає чітке представлення про послідовність 
вивчення навчальних дисциплін 3-х блоків для формування компетентностей 
випускників згідно зі Стандартом вищої освіти за спеціальністю “Науки про 
Землю”. 

З урахуванням вищевикладеного вважаю, що рецензована освітньо-
професійна програма є актуальною та повністю відповідає сучасному стану і 
розвитку науки, техніки і технологій. Вона дозволить здійснювати якісну 
підготовку фахівців галузі картографії, ГІС, ДЗЗ з присвоєнням освітнього 
ступеня бакалавра з Наук про Землю. 
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