


ПЕРЕДМОВА 
Освітньо-наукова програма розроблена проектною групою геолого-географічного 

факультету Одеського національного університету імені 1.1. Мечникова. Програма містить 
45 кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, перелік 
компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої 
освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

Розроблено робочою групою у складі: 
1. Топчієв Олександр Григорович - доктор географічних наук, професор, завідувач 

кафедри економічної та соціальної географії і туризму геолого-географічного факультету, 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (гарант ОП). 

2. Шуйський Юрій Дмитрович - доктор географічних наук, професор, завідувач 
кафедри фізичної географії та природокористування геолого-географічного факультету, 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

3. Світличний Олександр Олексійович - доктор географічних наук, професор 
кафедри фізичної географії та природокористування геолого-географічного факультету, 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. 

4. Красєха Єрофей Нікіфорович - доктор біологічних наук, професор кафедри 
географії України, грунтознавста та земельного кадастру геолого-географічного 
факультету, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. 

5. Яворська Вікторія Володимирівна - доктор географічних наук, професор 
кафедри економічної та соціальної географії і туризму геолого-географічного факультету, 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. 

6. Сич Віталій Андрійович доктор географічних наук, професор кафедри 
економічної та соціальної географії і туризму геолого-географічного факультету, 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Залучені стейкхолдери 
1. Гукалова Ірина Володимирівна - доктор географічних наук, старший науковий 

співробітник, Інститут географії Національної академії наук України 

2. Здобувач ВО Домусчи Світлана Василівна - аспірант кафедри географії 
України, грунтознавства та земельного кадастру геолого-географічного факультету, 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 

1. Руденко Леонід Григорович - доктор географічних наук, професор, академік 
НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, Радник при дирекції, Почесний 
директор. Завідувач відділу, Інститут географії Національної академії наук України 

2. Барановський Микола Олександрович - доктор географічних наук, професор, 
професор кафедри географії, туризму та спорту, Ніжинський державний університет імені 
Миколи Гоголя 

3. Палеха Юрій Миколайович - доктор географічних наук, професор, заступник 
директора з наукової роботи - начальник центру геоінформаційних систем, Державне 
підприємство "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст 
"ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя 
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