
ПРОТОКОЛ № 1 
засідання робочої групи 

освітньо-наукової програми «Науки про Землю» 
від 31 січня 2020 р. 

 
Присутні: гарант ОНП програми д.г.-м.н. проф. Янко Валентина 

Венедиктівна, завідувач кафедри загальної і морської геології 
(нині кафедра загальної, морської геології та палеонтології) 

члени робочої групи ОНП:  декан ГГФ д.г.-м.н. проф. Черкез Є.А., 
завідувач кафедри інженерної геології та гідрогеології к.г.-м.н. 
доц. Козлова Т.В., д.геол.н. проф. кафедри загальної і морської 
геології Чепіжко А.В., к.г.-м.н. проф. кафедри загальної і морської 
геології Кадурін В.М., к.геол.н. доц. кафедри загальної і морської 
геології Кравчук Г.О. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Внесення змін до ОНП «Науки про Землю» та навчального плану 

здобувачів третього рівня вищої освіти. 
2. Обговорення пропозицій до ОНП «Науки про Землю» за результатами 

опитування здобувачів вищої освіти за анкетою «Якість освітньої 
програми». 

3. Обговорення пропозицій аспірантів геолого-географічного факультету 
до ОНП «Науки про Землю». 

 
1. СЛУХАЛИ: гарант ОНП проф. Янко В.В. повідомила, що відповідно до 
листа Міністерства освіти і науки України  № 1/9-239 28.04.2017 необхідно 
оптимізувати зміст та оновити структуру ОНП «Науки про Землю». 
2. СЛУХАЛИ:  асп. Андрєєва К. запропонували  оптимізувати кількість 
геологічних дисциплін за вибором, та збільшити  прикладний аспект в їхніх 
програмах. 
3. СЛУХАЛИ:  проф. Янко В.В. повідомила, що за результатами 
обговорення ОНП «Науки про Землю» на засіданні кафедри загальної і 
морської геології була розглянута пропозиція ввести до переліку вибіркових 
дисциплін курси «Перспективи нафтогазоносності шельфу Чорного моря», 
«Advanced Topics in  Paleontology,  Micropaleontology and Paleoecology 
(Розширені теми з палеонтології, мікропалеонтології і палеоекології)», 
«Корисні копалини Світового океану», «Сучасні морські седиментаційні 
процеси», «Сучасні досягнення морської геології». Доц. Козлова Т.В. 
повідомила, що на засіданні кафедри інженерної геології та гідрогеології 
була розглянута пропозиція ввести до переліку вибіркових дисциплін курси 



«Геологічна небезпека у містах», «Охорона та раціональне використання 
підземних вод», «Математичні методи  моделювання в інженерній геології та 
гідрогеології», «Сучасні проблеми інженерної геодинаміки», «Engineering 
geological processes of the Azov-Black Sea basin coastal zone (Інженерно-
геологічні процеси прибережної зони Азово-Чорноморського басейну), 
«Геологічні структури та перспективність дна Чорного та Азовського морів», 
«ГІС технології в науковій проектній діяльності». 

УХВАЛИЛИ: 
1. Оптимізувати зміст та оновити структуру ОНП «Науки про 

Землю»  відповідно до форми, рекомендованої МОН України (лист МОН 
України № 1/9-239 від 28.04.2017).  

2. Додати нові фахови дисципліни за вибором. Уніфікувати 
кількість годин по кожній вибірковій фаховій дисципліні, до навчального 
плану введено по 14 годин практичних занять. 

3.  Ввести до ОНП та навчального плану фахові вибіркові 
дисципліни, які перераховані у пункті 3. 

 
Гарант ОНП «Географія», 
д.г.-м.н., професор                                                                  В.В.Янко 
 
Декан  ГГФ  ОНУ  
імені І.І. Мечникова                                                                Черкез Є.А. 
 



 
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання робочої групи 
освітньо-наукової програми «Науки про Землю» 

від 12 травня 2020 р. 
 
Присутні: Присутні: гарант освітньої програми проф. Янко В.В., члени 

робочої групи ОНП проф. Черкез Є.А., доц. Козлова Т.В., проф. ії 
Чепіжко А.В., проф.. Кадурін В.М., доц. Кравчук Г.О. к.г.-м.н.  

.   
Запрошені: академік НАН України Шнюков Євген Федорович, Державна 
наукова установа “Центр проблем морської геології, геоекології та осадового 
рудоутворення НАН України”: Тюреміна Валентина Георгіївна, к. геол. наук, 
провідний гідрогеолог ВСФ «Гідрогеосервіс» (м. Одеса).  

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Обговорення проекту оновленої ОНП «Науки про Землю» та навчального 
плану здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти. 
 
1. СЛУХАЛИ:  проф. Янко В.В. повідомила, що на засіданні кафедри 
загальної та морської геології,  враховуючи тематику дисертаційної робіт 
аспірантів кафедри, була ухвалена пропозиція доц. Кравчук Г. О. Вона 
виказала думку, що для більш ефективного залучення до підготовки 
аспірантів здобутків наукової школи проф.. В.В. Янко «Проблеми  морської 
геології та палеонтології»» і оновлення контенту ОНП змінити курс «Marine 
Micropaleontology» (Морська мікропалеонтологія) на курс «Advanced Topics 
in Paleontology, Micropaleontology and Paleoecology (Розширені теми з 
палеонтології, мікропалеонтології і палеоекології), який буде викладатися 
англійською мовою. Була також підтримана пропозиція академіка НАНУ 
Шнюкова Є.Ф. ввести в склад вибіркових дисциплін замість дисципліни 
«Сучасні досягнення  наук про Землю», яка входила в блок обов’язкових 
дисциплін ОНП 2016, курс «Сучасні досягнення морської геології». Тим 
самим зробити акцент на морській геології, глибокі знання з якої дає єдина в 
Україні кафедра загальної та морської геології. У цьому зв’язку була також 
підтримана пропозиція проф. Чепіжко О.В. ввести в блок вибіркових 
дисциплін курс «Перспективи нафтогазоносності шельфу Чорного моря» та 
«Геологічні структури та перспективність дна Чорного та Азовського морів». 
Проф. Кадурін В.М. запропонував ввести вибіркову дисципліну «ГІС 



технології в науковій проектній діяльності», яка є дуже важливою в практиці 
геологічних робіт. 

Проф. Янко В.В. повідомила, що на засіданні кафедри загальної та 
морської геології ухвалено рішення закріпити за кафедрою наступні 
вибіркові дисципліни: «Перспективи нафтогазоносності шельфу Чорного 
моря», «Advanced Topics in  Paleontology,  Micropaleontology and 
Paleoecology», «Корисні копалини Світового океану», «Сучасні морські 
седиментаційні процеси», «Сучасні досягнення морської геології», 
«Геологічні структури та перспективність дна Чорного та Азовського морів». 
  
2. СЛУХАЛИ: доц. Козлова Т.В. повідомила, що на засіданні кафедри 
інженерної геології та гідрогеології,  враховуючи тематику дисертаційної 
робіт аспірантів кафедри, була ухвалена пропозиція ввести вибіркову 
дисципліну «Engineering geological processes of the Azov-Black Sea basin 
coastal zone (Інженерно-геологічні процеси прибережної зони Азово-
Чорноморського басейну)», яка буде викладатися англійською мовою.   

Козлова Т.В. повідомила, що на засіданні кафедри інженерної геології і 
гідрогеології ухвалено рішення закріпити за кафедрою наступні вибіркові 
дисципліни: «Геологічна небезпека у містах», «Охорона та раціональне 
використання підземних вод», «Математичні методи  моделювання в 
інженерній геології та гідрогеології», «Сучасні проблеми інженерної 
геодинаміки», «Engineering geological processes of the Azov-Black Sea basin 
coastal zone (Інженерно-геологічні процеси прибережної зони Азово-
Чорноморського басейну), «Геологічні структури та перспективність дна 
Чорного та Азовського морів», , «ГІС технології в науковій проектній 
діяльності». 

3. СЛУХАЛИ: гарант ОНП проф. Янко В.В. виступила з звернутися з 
пропозицією до кафедри фізичної географії та природокористування з 
проханням прочитати вибірковий курс «ГІС технології в науковій проектній 
діяльності» (проф. Світличний О.О.) для аспірантів зі спеціальності «Науки 
про Землю». 

Проф. Янко В.В. проінформувала, що за результатами опитування 
аспірантів ОНУ імені І.І. Мечникова запропоновано та введено нові 
дисципліни: «Інформаційні технології у науковій діяльності» (обов’язкова), 
«Психологія ефективного управління часом», «Основи педагогічної 
майстерності та етика викладача вищої школи», «Інтернаціоналізація 
освітньо-наукової діяльності», «Методи статистичної обробки даних» 
(вільного вибору); в результаті об’єднання обов’язкових дисциплін введено 
курси «Філософія науки та етика науковця» та «Історія, концепції та cучасні 



досягнення науки»; замість курсу «Управління проектами, програмами та 
охорона інтелектуальної власності» введено дисципліну «Наукова проектна 
діяльність та інтелектуальна власність» із переробленою та вдосконаленою 
програмою; збільшено обсяг аудиторного навантаження до 1/3 від загального 
незалежно від кількості осіб в групі 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Ввести до ОНП та навчального плану 2020 р. наступні фахові вибіркові 
дисципліни «Перспективи нафтогазоносності шельфу Чорного моря», 
«Advanced Topics in  Paleontology,  Micropaleontology and Paleoecology», 
«Корисні копалини Світового океану», «Сучасні морські седиментаційні 
процеси», «Сучасні досягнення морської геології», «Геологічні структури та 
перспективність дна Чорного та Азовського морів», Engineering geological 
processes of the Azov-Black Sea basin coastal zone (Інженерно-геологічні 
процеси прибережної зони Азово-Чорноморського басейну). 

2. Затвердити до ОНП  та навчального плану  вибіркові  дисципліни за 
профільними кафедрами: по кафедрі загальної та морської геології «Історія, 
концепції та сучасні досягнення науки», «Перспективи нафтогазоносності 
шельфу Чорного моря», «Advanced Topics in  Paleontology,  Micropaleontology 
and Paleoecology», «Корисні копалини Світового океану», «Сучасні морські 
седиментаційні процеси», «Сучасні досягнення морської геології», 
«Геологічні структури та перспективність дна Чорного та Азовського морів»; 
по кафедрі інженерної геології та гідрогеології «Геологічна небезпека у 
містах», «Охорона та раціональне використання підземних вод», 
«Математичні методи  моделювання в інженерній геології та гідрогеології», 
«Сучасні проблеми інженерної геодинаміки» та «Engineering geological 
processes of the Azov-Black Sea basin coastal zone».  

3. Звернутися з проханням до кафедри фізичної географії та 
природокористування прочитати вибірковий курс «ГІС технології в науковій 
проектній діяльності» (проф. Світличний О.О.) для аспірантів зі 
спеціальності «Науки про Землю» 

4. Ввести обов’язкові дисципліни «Інформаційні технології у науковій 
діяльності», «Філософія науки та етика науковця», «Історія, концепції та 
cучасні досягнення науки» та вибіркові дисципліни «Психологія ефективного 
управління часом», «Основи педагогічної майстерності та етика викладача 
вищої школи», «Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності», «Методи 
статистичної обробки даних».  



5. Замість курсу «Управління проектами, програмами та охорона 
інтелектуальної власності» ввести дисципліну «Наукова проектна діяльність 
та інтелектуальна власність». 

6. Збільшити обсяг аудиторного навантаження до 1/3 від загального 
незалежно від кількості осіб в групі. 
 
 
Гарант ОНП «Науки про Землю», 
д.г.-м.н., професор                                                                   В.В. Янко 
 
 
Декан ГГФ 
ОНУ  імені І.І. Мечникова                                                     Є.А.Черкез 
д.г.-м.н., професор  
 


