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РЕЦЕНЗІЯ 

на опис освітньо-професійної програми 
 “Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування Землі” 

(галузь знань: 10 – Природничі науки, 
спеціальність: 103 – Науки про Землю, 

рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 
(денна форма навчання)) 

 
Представлена на рецензування освітньо-професійна програми підготовки бакалаврів 

Наук про Землю “Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування 
Землі”, відповідає 7 рівню Національної рамки кваліфікацій України (НРК), 6 рівню 
Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF LLL) та першому циклу 
Європейського простору вищої освіти (НРFQ EHEA) і розрахований на чотирирічне навчання 
обсягом 240 кредитів ЄКТС (на основі атестата про повну загальну середню освіту) або 
трирічне навчання (за умови вступу на основі диплому молодшого спеціаліста за умови 
зарахування за скороченою програмою з можливістю перезарахування до 60 кредитів ЄКТС від 
загального обсягу). 

Аналіз опису програми з розподілу навчальних предметів показав, що він розроблений 
згідно з чіткою та логічною послідовністю викладання дисциплін і забезпечує зв’язок 
гуманітарних та економічних курсів, що формують набуття інтегральної, загальних і окремих 
фахових компетентностей випускника з професійно-орієнтованими дисциплінами і 
практиками – для набуття загальних і фахових компетентностей. Засвоєння теоретичного 
матеріалу передбачено проводити на виробничій практиці, що дозволить здійснити якісну 
підготовку фахівців даної спеціальності. 

Структура освітніх компонент за спеціальністю забезпечить досягнення основної мети 
освітньої програми – надати освіту в галузі картографії, географічних інформаційних систем, 
дистанційного зондування Землі, а також суміжних напрямів із широким доступом до 
працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до наукової та виробничої 
сфери.  

Сукупність дисциплін дозволить сформувати загальні та фахові компетентності, серед 
яких слід відмітити здатності до реалізації професійних обов’язків за видами професійних 
робіт, з акцентом на використання та розуміння принципів роботи та функціонального 
призначення – це і на підприємствах, підпорядкованих Державній службі України з питань 
геодезії, картографії та кадастру, підприємствах приватної форми власності, що мають ліцензію 
Держгеокадастру; в органах виконавчої влади різних територіальних рівнів, проектно-пошукових 
і науково-дослідних установах тощо. 

Реалізація освітньо-професійної програми має належне ресурсне забезпечення. Всі 
науково-педагогічні працівники, задіяні до викладання професійно-орієнтованих дисциплін зі 
спеціальності 103 Науки про Землю, мають наукові ступені та сертифікати проходження 
підвищення кваліфікації, в тому числі, міжнародного зразка в цій сфері.  

Загалом, наявність даної освітньої програми відповідає сучасному стану картографічної 
галузі та є затребуваною практикою. 

 
Доктор географічних наук, доцент, 

завідувач кафедри картографії та 
геопросторового моделювання 
Інституту геодезії Національного  
університету “Львівська політехніка” 

 
Р. І. Сосса 

 


