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Рівненський державний гуманітарний університет 

Психолого-природничий факультет 

 

Протокол  

від 11 грудня 2019 року        № 15 

засідання кафедри екології, географії та туризму 

 

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., Логвиненко І.П., Мартинюк В.О., Портухай О.І., Рудик О.К., Суходольська 

І.Л., Якута О.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про допуск до захисту дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання спец. 101 «Екологія» та спец. 

101 «Екологія» освітньо-професійна програма «Радіоекологія» й про призначення 

рецензентів. 

2. Про стан підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідно 

до нових вимог НАЗЯВО для акредитації ОПП. 

3. Про підготовку кафедри до Міністерської експертної перевірки.  

4. Про дотримання в РДГУ антикорупційного законодавства України. 

5. Про затвердження тематики дипломної роботи на 2019-2020 н.р. для студента I 

курсу магістратури заочної форми навчання спеціальності 014 «Середня освіта 

(Географія)» (гр. МГ-51) Демчука Олега Дмитровича та призначення керівника. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про допуск до захисту дипломних робіт здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання спец. 101 «Екологія» 

та спец. 101 «Екологія» освітньо-професійна програма «Радіоекологія» й про призначення 

рецензентів. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Завкафедри, проф. Лико Д.В., член комісії з академічної доброчесності психолого-

природничого факультету доц. Логвиненко І.П. та керівники (проф.: Лико Д.В., Лико 

С.М., Мельник В.І., Мартинюк В.О. та доц. Портухай О.І.) дипломних робіт здобувачів 

вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання спец. 

101 «Екологія» гр. МЕ-61 в кількості 9 осіб, (табл. 1) та спец. 101 «Екологія» освітньо-

професійна програма «Радіоекологія»(гр. МР-61 в кількості 5 осіб (табл. 2) доповіли про 

те, що дипломні роботи вже завершені й представлені на кафедру для попереднього 

захисту.  Також керівниками дипломних робіт були подані кандидатури для призначення 

рецензентів дипломних робіт. Керівники дипломних робіт вказали на допущені незначні 

технічні помилки в текстах, які необхідно виправити. У роботах студентами вказано усі 

посилання на використані літературні та інтернет-джерела. 

2. Студенти доповіли про завершеність дипломних робіт та представили їх до 

попереднього захисту, зокрема: 
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Таблиця 1 

Список студентів, тематика, наукові керівники та кандидатури рецензентів ДИПЛОМНИХ робіт  

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

ДЕННОЇ форми навчання спеціальності 101 Екологія (гр. МЕ - 61) 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, 

посада 

Підпис 

керівника 
ПІБ рецензента,  

науковий ступінь, посада 

1 2 3 4 5 6 

1 

Балецький 

Дмитро 

Олександрович 

Особливості проведення експертизи 

якості шоколадних продуктів та порядок 

оформлення при переміщенні через 

митний кордон України 

Лико Сергій 

Михайлович, 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук, професор 

 Сачук Роман Миколайович, 

к.вет.н., директор Дослідної станції 

епізоотології Інституту ветеринарної 

медицини НААН України 

2 

Басараба  

Ілона Василівна 

Особливості здійснення радіологічного 

контролю будівельних матеріалів 

Мельник Віктор 

Іванович, 

доктор біологічних 

наук, професор 

 Прищепа Алла Миколаївна,  

к.с.-г.н., професор, 

директор Навчально-наукового 

інституту агроекології та землеустрою 

Національного університету водного 

господарства і природокористування 

3 

Вознюк  

Олександра Олегівна 

Особливості оформлення та ризики при 

переміщенні через митний кордон 

України замороженої плодоовочевої 

продукції 

Лико Сергій 

Михайлович, 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук, професор 

 Сачук Роман Миколайович, 

к.вет.н., директор Дослідної станції 

епізоотології Інституту ветеринарної 

медицини НААН України 

4 

Гей  

Вікторія Василівна 

Аналіз ефективності проведення 

екологічного контролю у пунктах 

пропуску через державний кордон на 

митницях України та шляхи його 

удосконалення 

Мельник Віктор 

Іванович, 

доктор біологічних 

наук, професор 

 Жигалюк Сергій Васильович, 

заступник директора Дослідної станції 

епізоотології Інституту ветеринарної 

медицини НААН України 

5 

Мацюк 

 Володимир 

Олександрович 

Особливості екологічного контролю 

підкарантинних фітоматеріалів 

Рівненської області 

Мельник Віктор 

Іванович, 

доктор біологічних 

наук, професор 

 Жигалюк Сергій Васильович, 

заступник директора Дослідної станції 

епізоотології Інституту ветеринарної 

медицини НААН України 
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6 

Непомилуєва  

Анастасія 

Володимирівна 

Державний ветеринарний контроль при 

ввезенні на митну територію України 

кормів, комбікормів, преміксів для 

відгодівлі тварин 

Мельник Віктор 

Іванович, 

доктор біологічних 

наук, професор 

 Сачук Роман Миколайович, 

к.вет.н., директор Дослідної станції 

епізоотології Інституту ветеринарної 

медицини НААН України 

7 

Самоліч  

Олег Ігорович 

Загальна характеристика сої та соєвих 

продуктів, особливості їх митного 

оформлення при переміщенні через 

митний кордон  України  

Лико Сергій 

Михайлович, 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук, професор 

 Прищепа Алла Миколаївна,  

к.с.-г.н., професор, 

директор Навчально-наукового 

інституту агроекології та землеустрою 

Національного університету водного 

господарства і природокористування 

8 

Сливка  

Анастасія Василівна 

Екологічний контроль імпорту сухого 

молока у пунктах пропуску через 

Державний кордон України 

Мельник Віктор 

Іванович, 

доктор біологічних 

наук, професор 

 Сачук Роман Миколайович, 

к.вет.н., директор Дослідної станції 

епізоотології Інституту ветеринарної 

медицини НААН України 

9 

Шевчук  

Марина Яківна 

Оцінка природно-техногенних загроз 

екологічній безпеці Рівненської області 
Портухай Оксана 

Іванівна, 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент 

 Прищепа Алла Миколаївна,  

к.с.-г.н., професор, 

директор Навчально-наукового 

інституту агроекології та землеустрою 

Національного університету водного 

господарства і природокористування 
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Таблиця 2 

Список студентів, тематика, наукові керівники та кандидатури рецензентів ДИПЛОМНИХ робіт  

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ДЕННОЇ форми навчання  

спеціальності 101 Екологія, освітньо-професійна програма «Радіоекологія», (гр. МР - 61) 

 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, 

посада 

Підпис 

керівника 

ПІБ рецензента,  

науковий ступінь, посада 

1 2 3 4 5 6 

1 

Пудиш  

Юрій Іванович 
Оцінювання процесів надходження 

радіонуклідів до продукції 

тваринництва 

Лико Дарія Василівна, 

доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор 

 Жигалюк Сергій Васильович, 

заступник директора Дослідної станції 

епізоотології Інституту ветеринарної 

медицини НААН України 

2 

Руда  

Людмила Іванівна Оцінка стану забруднених земель 

сільськогосподарського призначення 

Рокитнівського району 

Лико Дарія Василівна, 

доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор 

 Прищепа Алла Миколаївна,  

к.с.-г.н., професор,директор Навчально-

наукового інституту агроекології та 

землеустрою Національного університету 

водного господарства і природокористування 

3 

Савенко  

Поліна Андріївна 

Ландшафтно-екологічна оцінка озера 

Світязь 
Мартинюк Віталій 

Олексійович, 

кандидат географічних 

наук, професор 

 Корбутяк Михайло Васильович, 

к.геогр.н., доцент кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи Національного 
університету водного господарства і 

природокористування 

4 

Середа  

Ярослав Іванович 

Геоекологічна оцінка водно-болотних 

природних комплексів 

Верхньоприп’ятського фізико-

географічного району 

Мартинюк Віталій 

Олексійович, 

кандидат географічних 

наук, професор 

 Корбутяк Михайло Васильович, 

к.геогр.н., доцент кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи Національного 

університету водного господарства і 

природокористування 

5 

Швидка  

Юлія 

Олександрівна 

Вплив радіоактивного забруднення 

Рівненської області на стан здоров'я 

людини 

Лико Дарія Василівна, 

доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор 

 Прищепа Алла Миколаївна,  

к.с.-г.н., професор, директор Навчально-

наукового інституту агроекології та 

землеустрою Національного університету 

водного господарства і природокористування 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Дипломні роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої 

освіти денної форми навчання спец. 101 «Екологія» гр. МЕ-61 в кількості 9 студентів та 

спец. 101 «Екологія» освітньо-професійна програма «Радіоекологія» гр. МР-61 в кількості 

5 студентів вважати завершеними. 

2. Кандидатури рецензентів дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання спец. 101 «Екологія» (гр. МЕ-

61) та спец. 101 «Екологія» освітньо-професійна програма «Радіоекологія» (гр. МР-61) 

схвалити та затвердити. 

3. Рекомендувати дипломні роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня вищої освіти денної форми навчання спец. 101 «Екологія» гр. МЕ-61 в кількості 9 

студентів та спец. 101 «Екологія» освітньо-професійна програма «Радіоекологія» гр. МР-

61 в кількості 5 студентів до захисту у державній екзаменаційній комісії психолого-

природничого факультету 23 та 24 січня 2020 року. 

4. Дипломні роботи після виправлення незначних технічних помилок подати на 

рецензування та підготовки супровідної документації до захисту. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про стан підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін 

відповідно до нових вимог НАЗЯВО для акредитації ОПП. 

Завкафедри, проф. Лико Д.В. повідомила всіх присутніх про те, що, відповідно до 

нових вимог НАЗЯВО для акредитації ОПП, необхідно підготувати навчально-методичне 

забезпечення дисциплін, які ними читаються.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію завкафедри прийняти до відома та виконання. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про підготовку кафедри до Міністерської експертної перевірки.  

Лико Д.В., завкафедри повідомила всіх присутніх про те, що у березні 2020 року 

відбудеться Міністерська експертна перевірка нашого університету та кафедри, зокрема. 

Тому до цього часу мають бути приведені у відповідність та підготовлена наступна 

документація, зокрема: 

- План навчально-методичної комісії факультету/інституту 

- Протоколи засідань робочих органів (кафедр, НМК факультету), які відповідають 

за створення/оновлення ОП, навчальних планів,  

- робочих програм навчальних дисциплін, силабусів, навчально-методичного 

забезпечення дисциплін (Наказ №184-01-01 від 12.10. 2018 р.); 

- опис ОП; 

- навчальні плани; 

- робочі програми навчальних дисциплін; 

- силабуси; 

- аналіз аналогічних вітчизняних та іноземних програм; 

- робочі програми практик; 

- договори, угоди про співпрацю 

- перелік баз практик і договорів; 

- звіти з практик; 

- вимоги до виконання кваліфікаційних робіт;  

- робота кураторів (плани+звіти) 

- документи та інші матеріали, що затверджують тематику наукових досліджень 

аспірантів 
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Затвердження/оновлення ОП 

 рекомендації заінтересованих сторін (стейкхолдерів - рецензії, відгуки) до ОП та 

документи, що підтверджують формування/оновлення цілей програми внаслідок 

опрацювання цих документів; 

 документи та інші матеріали, що підтверджують зміни, внесені до ОП за 

результатами останнього перегляду, з мотивацією, чим вони були обґрунтовані; 

 документи та інші матеріали, що підтверджують виявлені/усунені недоліки в 

освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості; 

 документальне підтвердження врахування зауважень та пропозиції, 

сформульованих під час попередніх акредитацій при перегляді ОП; 

 

Організація освітнього простору 

 документальне підтвердження залучення роботодавців до реалізації освітнього 

процесу (договори, угоди тощо); 

 документи та інші матеріали, що унормовують механізм освітньої, організаційної, 

інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти (робота 

кураторів та студентського самоврядування); 

 стандарти вищої освіти, професійні стандарти (за наявності); 

 документи, які регламентують перебування особами з особливими освітніми 

потребами в університеті; 

 документи, які підтверджують можливість формування індивідуальної освітньої 

траєкторії; 

 документ, який регламентує порядок і процедуру вибору дисциплін; 

 база вибіркових дисциплін (перелік, посилання на електронний ресурс тощо); 

 індивідуальні навчальні плани студентів; 

 вимоги до виконання кваліфікаційних робіт;  

 результати перевірки кваліфікаційних робіт на дотримання академічної 

доброчесності та антиплагіат (комісія із забезпечення академічної доброчесності); 

 документи та інші матеріали, які підтверджують існування практик дотримання та 

популяризації академічної доброчесності. 

Забезпечення якості освіти 

 документальне підтвердження взаємодії структурних підрозділів у контексті 

здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти; 

 документальне підтвердження участі здобувачів освіти та студентського 

самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості освіти; 

 документальне підтвердження участі випускників процедурах внутрішнього 

забезпечення якості ОП; 

 документи, що стосуються аналізу ринку праці (врахування регіонального 

контексту); (завідувачі кафедрами). 

 результати опитування стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, викладачів, 

випускників, роботодавців тощо) з визначених питань згідно Положення про проведення 

декад факультетів /інститутів в РДГУ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Підготувати всю необхідну документацію до Міністерської експертної 

перевірки університету згідно зазначеного переліку. 
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СЛУХАЛИ: 4. Про дотримання в РДГУ антикорупційного законодавства України. 

 

Завкафедри, проф. Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх з Наказом ректора РДГУ 

№238-01-01-01 від 11 грудня 2019 року «Про дотримання в РДГУ антикорупційного 

законодавства України, недопущення посадових зловживань і хабарництва в освітньому 

просторі, виключення фактів порушень під час проведення заліково-екзаменаційних сесій 

у 2019/2020н.р.» та Витягом із Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» (Статті: 1, 4, 20, 21, 22). Увесь професорсько-викладацький склад кафедри 

ознайомився з основними пунктами даного Наказу та Витягу, про що зроблено відповідні 

підписи. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Виконувати рішення Наказу РДГУ №238-01-01-01 від 11 грудня 2019 

року «Про дотримання в РДГУ антикорупційного законодавства України, недопущення 

посадових зловживань і хабарництва в освітньому просторі, виключення фактів порушень 

під час проведення заліково-екзаменаційних сесій у 2019/2020н.р.» та Витягу із Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Статті: 1, 4, 20, 21, 22). 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження тематики дипломної роботи на 2019-2020 н.р. для 

студента I курсу магістратури заочної форми навчання спеціальності 014 «Середня освіта 

(Географія)» (гр. МГ-51) Демчука Олега Дмитровича та призначення керівника. 

 

Тематика дипломної роботи на 2019-2020 н.р. для студента I курсу магістратури 

заочної форми навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)» (гр. МГ-51) 

Демчука Олега Дмитровича  

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, посада 

1.  

Демчук  

Олег Дмитрович 

Суспільно-географічний аналіз 

демографічних процесів 

Рівненської області 

Портухай Оксана Іванівна,  

кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Тематику дипломної роботи на 2019-2020 н.р. для студента I курсу магістратури 

заочної форми навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)»  

(гр. МГ-51) Демчука Олега Дмитровича схвалити та  затвердити. 

2. Науковим керівником призначити кандидата сільськогосподарських наук, доцента 

Портухай Оксану Іванівну 

 

 

Завкафедри            __________ Д.В. Лико  

 

 

Член комісії з академічної доброчесності  

Психолого-природничого факультету  ____________ І.П. Логвиненко  

 

 

Секретар                 ______________ О.К. Рудик  


