
Таблиця пропозицій та результати внесених змін до навчального плану для студентів 1-4 курсів 

ОП «Гідрометеорологія» спеціальності 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

Частина 

навчального 

плану, яка 

оновлюється 

Чинна редакція навчального 

плану 

Пропозиція змін 

до навчального плану 
зацікавлена сторона 

(автор) 

результати розгляду 

пропозиції 

Обов’язкові 

навчальні 

дисципліни 

1 курс 

(НП 2020 р.) 

«Актуальні питання історії та 

культури України» 

4 кред., екзамен 

«Актуальні питання історії та 

культури України» 

Рекомендації до 

складання навчальних 

планів на 2021-2022 

н.р. 

Враховано зі зменшенням 

кількості кредитів з 4,0 до 3,0 

Обов’язкові 

навчальні 

дисципліни 

1 курс 

(НП 2020 р.) 

«Основи геохімії та гідрохімії» 

2 сем., екзамен 

«Основи геохімії та гідрохімії» 

2 сем., екзамен 

Запропоновано 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

Враховано зі збільшенням 

кількості кредитів з 5,0 до 6,0, 

збільшенням кількості 

лекційних годин з 30 до 45, 

зменшенням кількості 

лабораторних годин з 30 до 15 

Обов’язкові 

навчальні 

дисципліни 

2 курс 

(НП 2020 р.) 

«Основи динаміки атмосфери та 

гідросфери» 

3-4 сем, екзамен 

«Основи динаміки атмосфери та 

гідросфери» 

3-4 сем, екзамен 

Запропоновано 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

Враховано зі зменшенням 

кількості лекційних годин з 60 

до 45, кількості практичних 

годин з 60 до 45 

(3 семестр – 30/30, 4 семестр – 

15/15) 

Обов’язкові 

навчальні 

дисципліни 

3 курс 

(НП 2017 р.) 

«Кліматологія» 

5 сем., екзамен 

«Кліматологія» 

5 сем., екзамен 

Запропоновано 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

Враховано зі збільшенням 

кількості лекційних годин з 15 

до 30 та зменшенням кількості 

лабораторних годин з 30 до 15 

Обов’язкові 

навчальні 

дисципліни 

3 курс 

(НП 2017 р.) 

«Загальна та річкова гідравліка» 

5-6 сем., екзамен 

«Загальна та річкова гідравліка» 

5-6 сем., екзамен 

Запропоновано 

роботодавцями та 

стейкхолдерами 

Настюком М.Г., 

Кавулею А.В., 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

Враховано зі збільшенням 

кількості лекційних годин з 30 

до 60 



Обов’язкові 

навчальні 

дисципліни 

3 курс 

(НП 2017 р.) 

«Гідрологія гірських областей» 

6 сем., залік 

«Гідрологія гірських областей» 

6 сем., екзамен 

Запропоновано 

стейкхолдерами та 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

Враховано зі зміною форми 

підсумкового контролю на 

екзамен 

Обов’язкові 

навчальні 

дисципліни 

4 курс 

(НП 2017 р.) 

«Водні ресурси, їх 

використання і правові питання 

використання», 

7 сем., екзамен 

«Водні ресурси, їх 

використання і правові питання 

використання», 

8 сем., екзамен 

Запропоновано 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

Враховано з перенесенням 

дисципліни з 7 семестру у 8 

Дисципліни 

вільного вибору 

2 курс 

(НП 2020 р.) 

ЗПВ2 

Блок вибору №2 

«Фізичне виховання ІІ» або 

«Громадське здоров’я та 

медицина порятунку» або 

«Релігієзнавство» або 

«Демократія» від теорії до 

практики» 

4 сем., залік 

«Фізичне виховання ІІ» або 

«Релігієзнавство» або 

«Демократія» від теорії до 

практики» 

4 сем., залік 

Рекомендації до 

складання навчальних 

планів на 2021-2022 

н.р. 

Враховано зі зменшенням 

кількості вибіркових 

дисциплін з 4 до 3 

Дисципліни 

вільного вибору  

2 курс 

(НП 2020 року) 

ППВ3 

Блок вибору №5 

(НП 2017 р.) 

«Гідрологія підземних вод» або 

«Вчення про стік», 

4 сем., залік 

«Гідрологія підземних вод» або 

«Вчення про стік», 

4 сем., залік 

Запропоновано 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

Враховано зі збільшенням 

кількості лекційних годин з 15 

до 30 та зменшенням кількості 

практичних годин з 30 до 15 

Дисципліни 

вільного вибору 

3 курс 

(НП 2017 р.) 

«Основи математичного 

моделювання і прогнозування 

гідрометеорологічних процесів» 

або «Практикум з гідрології», 

5 сем., екзамен 

«Основи математичного 

моделювання і прогнозування 

гідрометеорологічних процесів» 

або «Практикум з гідрології», 

6 сем., екзамен 

Запропоновано 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

Враховано з перенесенням 

дисципліни з 5 семестру у 6 

Дисципліни 

вільного вибору 

3 курс 

(НП 2017 р.) 

«Гідрологія озер та 

водосховищ» або «Вчення про 

поверхневі водойми суходолу», 

6 сем., екзамен 

«Гідрологія озер та 

водосховищ» або «Вчення про 

поверхневі водойми суходолу», 

5 сем., екзамен 

Запропоновано 

колективом кафедри 

гідрометеорології та 

водних ресурсів, 

протокол № 16 від 

12.04.2021 р. 

Враховано з перенесенням 

дисципліни з 6 семестру у 5 



 


