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РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму 
“Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування Землі” 

(для студентів першого рівня вищої освіти галузі знань 10 – Природничі науки, 
спеціальності 103 – Науки про Землю, денної форми навчання) 

 
Нова редакція освітньо-професійної програми (ОПП) “Картографія, географічні 

інформаційні системи, дистанційне зондування Землі” з підготовки бакалаврів з Наук про 
Землю зазнала окремих позитивних змін у зв’язку з переходом Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка на нову уніфіковану концепцію вивчення іноземних 
мов, оптимізацією обсягів вивчення університетського комплексу дисциплін з переліку 
обов’язкових компонент, які формують загальні компетентності спеціальності підготовки 
здобувачів вищої освіти. 

Аналіз опису програми у новій редакції та порівняння з першою редакцією показав, 
що він також 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. Тим більше, що галузеві підприємства зараз нагально потребують нових 
професійних кадрів, підготовлених в сучасних умовах науково-технологічних новацій. 

З опису ОПП також видно, що структура освітніх компонент за спеціальністю 
забезпечить досягнення основної мети освітньої програми – надання спеціальної освіти в 
галузі картографії, географічних інформаційних систем, дистанційного зондування Землі 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. 

Знаючи реальний стан справ на випусковій кафедрі геодезії та картографії 
географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
необхідно підкреслити, що практична реалізація ОПП має належне ресурсне забезпечення. 
Зокрема, всі науково-педагогічні працівники, задіяні до викладання професійно-
орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені, чималий науково-практичний досвід та 
сертифікати проходження підвищення кваліфікації, в тому числі, міжнародного зразка.  

Загалом вважаю, що дана освітня програма повністю відповідає сучасному стану 
картографічної галузі, а її випускники з освітнім ступенем бакалавра з Наук про Землю є 
затребуваними серед роботодавців. 
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