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на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої 

освіти «Геофізика» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» кафедри 

геофізичних методів розвідки НТУ «Дніпровська політехніка» 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» є одним 

з трьох ВНЗ України де ведеться підготовка магістрів геофізичного 

спрямування. 

Освітньо-професійна програма «Геофізика» рівня магістр спрямована на 

отримання теоретичних знань, практичних навичок та умінь при проектуванні, 

виконанні та інтерпретації результатів геофізичних досліджень для рішення 

задач геології, екології, гідрогеології та меліорації. 

Освітньо-професійна програма містить всі необхідні для такого типу 

документації структурні елементи, її зміст узгоджено з освітнім стандартом 

спеціальності 103 Науки про Землю. Вона містить нормативну та вибіркову 

частини навчання, форми підсумкового контролю та атестації здобувачів. 

Програма обґрунтовує освітні компоненти (дисципліни, практики, 

індивідуальні завдання тощо) та логічну послідовність їх виконання. 

Дисципліни освітньо-професійної програми що опановують студенти, 

впливають на формування загальних та професійних компетентностей, які 

дозволяють розв’язувати складні спеціалізовані проблеми. 

Освітньо-професійна програма «Геофізика» розроблена викладачами 

кафедри геофізичних методів розвідки НТУ «Дніпровська політехніка» 

враховує думку на зміст підготовки фахівців-геофізиків потенційних 

роботодавців, які підтвердили потребу підготовки фахівців цієї спеціальності. 

Фахівці кафедри геофізичних методів розвідки активно співпрацюють з 

виробничими підприємствами і науково-дослідницькими установами, тому 

розроблена ними програма враховує побажання потенційних роботодавців, 

щодо підготовки магістрів-геофізиків. 
Загалом   є    підстави    вважати    що    освітньо-професійна    програма 

«Геофізика» підготовки магістрів, що реалізується у НТУ «Дніпровська 

політехніка» є актуальною, відповідає вимогам сьогодення та кваліфікаційним 

вимогам до фахівця з вищою освітою освітнього рівня «магістр» за 

спеціальністю 103 Науки про Землю. 
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