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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати захисту дипломних робіт магістрів VI курсу спец. 101 «Екологія».  

2. Про проходження стажування без відриву від виробництва (дистанційно) 

професорсько-викладацького складу кафедри екології, географії та туризму. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про результати захисту дипломних робіт магістрів VI курсу  

спец. 101 «Екологія». 

Голова державної екзаменаційної комісії Лико Дарії Василівна доповіла про 

результати проведення державної атестації на психолого-природничому факультеті  

23.01- 24.01.2019 р. 

У зв’язку з виконанням студентами психолого-природничого факультету 

університету, спеціальності 101 Екологія навчальних планів і програм для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» та з метою організації їх державної атестації, і 

керуючись "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах" (Наказ Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р.) та 

"Рекомендаціями про порядок створення, організацію й роботу державної екзаменаційної 

(кваліфікаційної) комісії у вищих державних закладах України" (від 29.12.93 р. за № 83-

5/1259), була створена державна екзаменаційна комісія в складі: 

Державна екзаменаційна комісія працювала 23.01.2019 - 24.01.2019р. і перевірила 

фахову підготовку 15 студентів-магістрів денної форми навчання. 

Комісією присвоєно  8 випускникам - кваліфікацію магістр з екології. Викладач, 7 

випускникам – магістр з екології. Викладач. Радіолог з врученням диплому про освіту, з 

них: 7 студентам-магістрам - диплом з відзнакою. 

Згідно з навчальним планом за спеціальністю 101 Екологія проводиться  захист 

магістерських робіт студентами-випускниками з метою встановлення відповідності 

їхнього освітнього та кваліфікаційного рівнів до вимог стандарту якості освіти і 

ступеневої системи освіти. 

Зі студентами проводилася підготовка до написання магістерської роботи. 

Деканатом психолого-природничого факультету, випусковою кафедрою, зокрема: 

- ректором  РДГУ затверджено розклад захисту магістерських робіт на психолого-

природничому факультеті зі спеціальності  101 Екологія, а також список студентів-

випускників, які виконали всі вимоги навчального плану та програм зі спеціальності і 

допущені до захисту випускових робіт в 2018 – 2019 н.р.; 



-  на засіданні кафедри екології  та збалансованого природокористування (протокол № 

17 від «11» грудня 2018 р.) всі магістерські роботи визнані завершеними і допущеними до 

захисту на державній екзаменаційній комісії; 

-  на раді психолого-природничого факультету заслуховували хід підготовки 

дипломних і магістерських робіт; 

-  підготовлена аудиторія, визначено склад державної екзаменаційної комісії, 

екзаменаторів, складено графік їхньої роботи; 

-  підготовлена зведена відомість, в якій інформація повністю відповідала семестровим 

відомостям, заліковим книжкам студентів, що засвідчує виконання кожним студентом, 

який отримав допуск до державних екзаменів, вимог навчальних планів і програм. 

Керівниками магістерських робіт розроблено вимоги до структури доповіді, 

методики викладу теми та її обговорення на державній екзаменаційній комісії. Це 

дозволило: провести захист магістерських робіт на належному рівні; висвітлювати 

результати власних досліджень; робити науково-практичні висновки і давати рекомендації 

використання цих даних в практичній діяльності, педагогічній практиці та інших галузях 

науки.  

Всі студенти за рішенням засідання випускової кафедри допущені до захисту 

магістерських робіт. 

Відбулися збори випускників, на яких вони були ознайомлені з порядком та умовами 

проведення захисту робіт. На захисті дозволялась присутність усіх бажаючих. 

Систематично оформлялись протоколи кожного захисту, відповідні записи робились 

у залікових книжках випускників. Після захисту дипломної роботи для кожного студента 

оформлявся протокол рішення ДЕК про присвоєння кваліфікації. 

Відповідно до графіка всі студенти захищали магістерські роботи. Всі роботи 

виконані на високому науковому рівні, відзначаються елементами наукової новизни, 

розглянуто актуальні проблеми сьогодення. Всіма студентами-магістрами підготовлено 

автореферат магістерської роботи. 

Результати захисту дипломних робіт за спеціальністю 101 Екологія наведені у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Статистичний звіт ДЕК – 2019 р. про результати захисту робіт 

студентами VІ курсу  

Група З числа 

допущених 

Захищено магістерських робіт Заг. 

успіш 

ність 

% 

Якісна ус-

пішність 

% 
З'яви 

Лось 

Не 

з'яви 

лось 

"5" "4" "3" "2" 

А В С Д Е F 

ЕМ-61 8 - 6 2 - - - - 100 100 

МР-61 7 - 4 - - - 3 - 100 57 

Всього 15 - 10 2 - - 3 - 100 100 

 



Загальні висновки і пропозиції 

Державна атестація студентів випускників психолого-природничого факультету за 

спеціальностями 101 Екологія показала, що вони засвоїли на належному рівні навчальні 

програми фахових дисциплін, володіють знаннями, уміннями аналізувати, узагальнювати, 

порівнювати, робити висновки й пропозиції та навичками до практичної діяльності, в 

тому числі педагогічної. 

Комісія вважає, що випускники психолого-природничого факультету добре 

підготовлені як в теоретичному, так і методичному плані, що відображає їх професійну 

компетентність: 

- представлення результатів комплексних досліджень у галузі екології та охорони 

довкілля у вигляді магістерської роботи і презентації, застосовуючи сучасні картографічні 

та графічні методи; 

- уміння контролювати радіаційний та хімічний стан навколишнього середовища; 

- здійснення аналізу природних і соціально-економічних систем  для визначення 

взаємозв’язків між факторами їх розвитку; 

- визначення соціально-екологічної ситуації на рівні виробничого об’єкту, галузі чи 

регіону та на їх основі прийняття рішення для формування місцевих планів дій з охорони 

довкілля; 

- проведення моніторингу реалізації екологічної політики обгрунтування прийняття 

упрвлінських рішень з урахуванням концепції сталого розвитку; 

- вміння планувати,  організовувати і проводити комплексні екологічні дослідження. 

Державна екзаменаційна комісія пропонує: 

З метою підвищення рівня професійно-педагогічної підготовки випускників 

психолого-природничого факультету, випусковій кафедрі: 

- результати дослідження магістрів оприлюднювати у публікаціях; 

- при написанні дипломної роботи використовувати публікації викладачів РДГУ, 

інтернет джерела; 

- здійснювати аналіз природних і соціально-економічних систем  для визначення 

взаємозв’язків між факторами їх розвитку; 

-  прогнозувати зміни стану і якості довкілля, оцінювати екологічні ризики; 

- розробляти рекомендації щодо мінімізації техногенного впливу на природні 

системи; 

- доповідь студента повинна бути побудована так, щоб мати порівняльний і 

аналітичний характер в табличному матеріалі, з обов'язковим посиланням в доповіді на ту, 

чи іншу таблицю. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Звіт голови ДЕК схвалити і затвердити та подати для затвердження на 

засіданні вченої ради психолого-природничого факультету. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про проходження стажування без відриву від виробництва (дистанційно) 

професорсько-викладацького складу кафедри екології, географії та туризму Рівненського 

державного гуманітарного університету у Східноєвропейському національному 

університеті ім. Л.Українки з 12 лютого по 12 серпня 2019 року, зокрема: 

 Лико Дарія Василівна -    д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, 

 Лико Сергій Михайлович   к.с.-г.н., професор, 

 Портухай Оксана Іванівна -  к.с.-г.н., доцент, 



 Суходольська Ірина Леонідівна –  к.б.н., доцент, 

 Логвиненко Ірина Павлівна -  к.б.н., доцент, 

 Якута Ольга Олексіївна -   старший викладач 

Індивідуальні плани стажування додаються. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Просити ректорат Рівненського державного гуманітарного університету 

направити на стажування без відриву від виробництва (дистанційно) на кафедру фізичної 

географії Східноєвропейського національного університету ім. Л.Українки з 12 лютого по 

12 серпня 2019 року професорсько-викладацький склад кафедри екології, географії та 

туризму, зокрема: 

 Лико Дарію Василівну -    д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, 

 Лико Сергія Михайловича   к.с.-г.н., професор, 

 Портухай Оксану Іванівну -  к.с.-г.н., доцент, 

 Суходольську Ірину Леонідівну –  к.б.н., доцент, 

 Логвиненко Ірину Павлівну -  к.б.н., доцент, 

 Якуту Ольгу Олексіївну -   старший викладач 

 

2. Затвердити індивідуальний план стажування. 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри       __________           Д.В. Лико  

 

 

Секретар                      ______________    О.К. Рудик  

 


