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Завкафедри:     Лико Д.В. 

Секретар:     Рудик О.К. 

 

Присутні: Войтович О.П., Герман Н.В., Глінська С.О., Зубкович І.В., Костолович М.І.,  

Лико Д.В., Лико С.М., Логвиненко І.П., Мартинюк В.О., Портухай О.І., Рудик О.К., 

Суходольська І.Л., Якута О.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про перезатвердження теми докторської дисертації кандидата сільськогосподарських 

наук, професора Лико Сергія Михайловича за спеціальністю 101 «Екологія» у зв’язку зі 

зміною напряму дослідження і призначенням його науковим консультантом доктора 

сільськогосподарських наук, професора комунального вищого навчального закладу 

«Вінницька академія неперервної освіти» Мудрака Олександра Васильовича. 

2. Про затвердження теми докторської дисертації кандидата сільськогосподарських наук, 

доцента Портухай Оксани Іванівни за спеціальністю 101 «Екологія» і призначення її науковим 

консультантом доктора сільськогосподарських наук, професора комунального вищого 

навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти» Мудрака Олександра 

Васильовича. 

3. Про підготовку до зимової заліково-іспитової сесії 2019-20н.р. 

4. Про затвердження іспитових білетів з дисциплін І семестру 2019-2020 н.р. 

5. Про оновлення складу робочої групи освітньо-наукової програми (ОНП) третього 

(наукового) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» та про внесення змін до ОНП з 

врахуванням зауважень і пропозицій стейкхолдерів. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Заяву кандидата сільськогосподарських наук, професора Лико Сергія 

Михайловича про перезатвердження теми докторської дисертації у зв’язку зі зміною напряму 

дослідження за такою редакцією: «Оптимізація землекористування структурних елементів 

екомережі Західного Полісся» за спеціальністю 101 «Екологія» та призначенням науковим 

консультантом доктора сільськогосподарських наук, професора комунального вищого 

навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти» Мудрака Олександра 

Васильовича. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Перезатвердити тему докторської дисертації Лико Сергія Михайловича у зв’язку зі зміною 

напряму дослідження за такою редакцією: «Оптимізація землекористування структурних 

елементів екомережі Західного Полісся» за спеціальністю 101 «Екологія». 

Науковим консультантом призначити доктора сільськогосподарських наук, професора 

комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти» Мудрака 

Олександра Васильовича. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Заяву кандидата сільськогосподарських наук. доцента Портухай Оксани 

Іванівни про затвердження теми докторської дисертації «Науково-методичні основи 

збалансованого розвитку сільських об’єднаних територіальних громад Західно-Поліського 

регіону» за спеціальністю 101 «Екологія» та призначенням її науковим консультантом доктора 

сільськогосподарських наук, професора комунального вищого навчального закладу 

«Вінницька академія неперервної освіти» Мудрака Олександра Васильовича. 

 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Затвердити тему докторської дисертації Портухай Оксани Іванівни «Науково-методичні 

основи збалансованого розвитку сільських об’єднаних територіальних громад Західно-

Поліського регіону» за спеціальністю 101 «Екологія».  

Науковим консультантом призначити доктора сільськогосподарських наук, професора 

комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти» Мудрака 

Олександра Васильовича. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про підготовку до зимової заліково-іспитової сесії 2019-20н.р. 

Згідно з розкладом деканату зимова залікова сесія 2019-2020 н.р. розпочинається з 01 

грудня 2019 р., а екзаменаційна – з 15 грудня 2019 року. Тому всім викладачам провести 

зимову екзаменаційну сесію 2019-20 н.р. згідно з поданим деканатом ППФ розкладом та 

виставити  оцінки екзаменаційні відомості. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Всім викладачам провести зимову заліково-екзаменаційну сесію  

2019-20 н.р. згідно з поданим деканатом ППФ розкладом та виставити оцінки в екзаменаційні 

відомості. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження іспитових білетів з дисциплін І семестру 2019-2020 н.р. 

 

Викладачі кафедри представили до затвердження іспитові білети з дисциплін І семестру 

2019-2020 н.р., зокрема: 
ПІБ викладача-

екзаменатора 

Назва дисципліни Спеціальність Курс 

Костолович М.І. Основи наукових 

досліджень 

101 «Екологія» І 

Туристичне 

країнознавство 

015 «Професійна освіта 

 (Туристичне обслуговування)» 

ІІІ 

Радіоекологія 101 «Екологія» ІV 

Поводження 

 з побутовими відходами 

101 «Екологія» І, магістратура 

Лико Д.В. Вступ до фаху 101 «Екологія» І 

Грунтознавство 092 «Біологія»  ІІ 

Стратегія сталого розвитку 101 «Екологія» ІІ, магістратура 

Якута О.О. Геоморфологія 014 «Середня освіта 

(Географія)» 

І 

Фізична географія України 014 «Середня освіта 

(Географія)» 

ІІ 

Заповідна справа 015 «Професійна освіта 

 (Туристичне обслуговування)» 

ІІІ 

Моделювання і 

прогнозування стану 

довкілля 

101 «Екологія» ІV 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Іспитові білети з дисциплін І семестру 2019-2020 н.р схвалити та 

затвердити. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про оновлення складу робочої групи освітньо-наукової програми (ОНП) 

третього (наукового) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» та про внесення змін до 

ОНП з врахуванням зауважень і пропозицій стейкхолдерів. 

 

Керівник робочої групи з розробки ОНП третього (наукового) рівня вищої освіти (ВО) 

спеціальності 101 «Екологія» проф. Лисиця А.В. повідомив про оновлення складу робочої 

групи та про внесення змін до ОНП з врахуванням зауважень і пропозицій стейкхолдерів, 

зокрема: 

1. Оновити склад робочої групи.  

Замість кандидатів географічних наук, доцентів Мартинюка В.О. (гарант ОНП з 



 

 

географії) і Романіва А.С. (у зв’язку з переходом на інше місце роботи) до складу робочої 

групи ввести кандидата біологічних наук, доцента Суходольську І.Л. 

2. З урахуванням зауважень і пропозицій стейкхолдерів, членів робочої групи 

оновленого складу та загальних тенденцій розвитку екологічної освіти при підготовці 

докторів філософії в ОНП 2020 року порівняно з ОНП 2016 р. запропоновано внести наступні 

зміни: 

1) Кількість вибіркових дисциплін збільшити з 6 до 15, до їх числа додати 

«Екосистемологію» (пропозиції здобувачів ВО аспірантів Штокало С. і Андрійчук С.) і 

зовнішнього стейкхолдера проф. Мельника В.І., Національний ботанічний сад ім. М.М. 

Гришка). 

2) Додати табл. 2.2 Структурно-логічна схема ОНП «Екологія» (пропозиція членів 

робочої групи). 

3) ВПП04 «Стратегія сталого розвитку» змінити на ОК 09 «Концепції екологічно 

збалансованого розвитку», а ПП «Педагогічна практика» на ОК 10 «Асистентська практика» 

(пропозиції зовнішнього стейкхолдера д.с-г.н., проф. Клименко М.О., НУВГП). 

4) НПП02 «Методики та методи екологічних досліджень» змінити на ОК 07 

«Методологія та методики екологічних досліджень», а НПП03 «Методи обробки результатів 

наукових досліджень» змінити на ОК 08 «Методи обробки результатів наукових досліджень» 

(пропозиції зовнішнього стейкхолдера к.с-г.н. Долженчука В.І., директора Рівненської філії 

ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Оновити склад робочої групи.  

Замість кандидатів географічних наук, доцентів Мартинюка В.О. (гарант ОНП з 

географії) і Романіва А.С. (у зв’язку з переходом на інше місце роботи) до складу робочої 

групи ввести кандидата біологічних наук, доцента Суходольську І.Л. 

2. З урахуванням зауважень і пропозицій стейкхолдерів, членів робочої групи 

оновленого складу та загальних тенденцій розвитку екологічної освіти при підготовці 

докторів філософії в ОНП 2020 року порівняно з ОНП 2016 р. запропоновано внести наступні 

зміни: 

 

1) Кількість вибіркових дисциплін збільшити з 6 до 15, до їх числа додати 

«Екосистемологію» (пропозиції здобувачів ВО Степана Штокало і Сергія Андрійчука та 

зовнішнього стейкхолдера проф. Мельника В.І., Національний ботанічний сад ім. М.М. 

Гришка). 

2) Додати табл. 2.2 Структурно-логічна схема ОНП «Екологія» (пропозиція членів 

робочої групи). 

3) ПП «Педагогічна практика» (ОНП 2016 р.) замінити в ОНП 2020 р. на ОК 10 

«Асистентська практика» (пропозиції зовнішнього стейкхолдера д.с-г.н., проф. 

Клименко М.О., НУВГП). 

4) НПП02 «Методики та методи екологічних досліджень» змінити на ОК 07 

«Методологія та методики екологічних досліджень», а НПП03 «Методи обробки результатів 

наукових досліджень» змінити на ОК 08 «Методи обробки результатів наукових досліджень» 

(пропозиції зовнішнього стейкхолдера к.с-г.н. Долженчука В.І., директора Рівненської філії 

ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»). 

 

Завкафедри                                        Д.В. Лико  

 

Секретар            _              О.К. Рудик  


