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Мартинюк Г.В., Портухай О.І., Рудик О.К., Суходольська І.Л., Якута О.О. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про порушення клопотання перед Вченою радою РДГУ про 

схвалення і рекомендацію до затвердження і друку підручника (Електронний 

ресурс). 

2. Про розгляд і рекомендацію до затвердження Програм та білетів 

вступних випробувань 2019 року. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про порушення клопотання перед Вченою радою РДГУ про 

схвалення і рекомендацію до затвердження і друку:  

 

1. Геоекологія катастроф та екологічних криз [Електронний ресурс]: 

підручник для студентів спец.: 014.07 Середня освіта (Георгафія) та 

101 Екологія / [В.О. Мартинюк., Д.В. Лико, С.М. Лико, О.І. Портухай, 

О.О. Якута]. – Рівне: РДГУ, 2019. 

Рецензенти: Клименко М.О., докт. с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 

екології, технології захисту навколишнього середовища та 

лісового господарства (Національний університет водного 

господарства та природокористування); 

Ільїн Л.В., докт. геогр. наук, професор (Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки); 

Ковальчук І.П., докт. геогр. наук, професор (Національний 

університет біоресурсів та природокористування України). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Порушити клопотання перед Вченою радою РДГУ про 

рекомендацію до затвердження і друку: 

1. Геоекологія катастроф та екологічних криз [Електронний ресурс]: 

підручник для студентів спец.: 014.07 Середня освіта (Георгафія) та 

101 Екологія / [В.О. Мартинюк., Д.В. Лико, С.М. Лико, О.І. Портухай, 

О.О. Якута]. – Рівне: РДГУ, 2019. 



Рецензенти: Клименко М.О., докт. с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 

екології, технології захисту навколишнього середовища та 

лісового господарства (Національний університет водного 

господарства та природокористування); 

Ільїн Л.В., докт. геогр. наук, професор (Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки); 

Ковальчук І.П., докт. геогр. наук, професор (Національний 

університет біоресурсів та природокористування України). 

Результати голосування: 

за – 15; проти – немає; утримались – немає 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд і рекомендацію до затвердження і друку Програм 

та білетів вступних випробувань 2019 року, зокрема: 

 

1. Програма та білети фахового випробування зі спеціальності 101 

«Екологія» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» на 

основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) молодшого 

спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра інших спеціальностей / Д.В. 

Лико, О.І. Портухай. – Рівне: РДГУ, 2019. – 10 с. 

2. Програма та білети фахового випробування зі спеціальності 014.07 

«Середня освіта (Географія)» для вступників на здобуття ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра інших 

спеціальностей / Д. В. Лико, В. О. Мартинюк. ‒ Рівне: РДГУ, 2019. ‒ 16 с. 

3. Програма та білети фахового випробування зі спеціальності 015.16 

«Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» для вступників на 

здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» на основі здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) молодшого спеціаліста, бакалавра, 

спеціаліста, магістра інших спеціальностей / Д.В. Лико, В.О. Мартинюк.  – 

Рівне: РДГУ, 2019. – 16 с. 

4. Програма та білети вступного випробування з конкурсного предмета 

«Хімія» для вступників для здобуття ступеня вищої освіти "Бакалавр" на 

основі повної загальної середньої освіти / Д.В. Лико, О.П. Войтович. – Рівне: 

РДГУ, 2019. – 10 с. 

5. Програма та білети вступного випробування з конкурсного предмету 

«Географія» для вступників для здобуття ступеня вищої освіти "Бакалавр" на 

основі повної загальної середньої освіти / Д.В. Лико, В.О. Мартинюк. – 

Рівне: РДГУ, 2019. – 9 с. 

6. Програма та білети фахового випробування зі спеціальності 101 

«Екологія»  (Радіоекологія) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти 

«Магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра 

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» / Д.В. Лико. – Рівне: РДГУ, 2019. – 20с. 



7. Програма та білети фахового випробування зі спеціальності 101 

«Екологія» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» на 

основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра 6.040106 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» / Д.В. Лико. – Рівне: РДГУ, 2019. – 20с. 

8. Програма та білети додаткового фахового випробування зі 

спеціальності 101 «Екологія» для вступників на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 

бакалавра, спеціаліста, магістра / Д.В. Лико. – Рівне: РДГУ, 2019. – 20 с. 

9. Програма та білети додаткового фахового випробування зі 

спеціальності 101 «Екологія» (Радіоекологія) для вступників на здобуття 

ступеня вищої освіти «Магістр» на основі ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра / Д.В. Лико. – Рівне: 

РДГУ, 2019. – 20 с. 

10. Програма та білети співбесіди з конкурсного предмета «Хімія» для 

вступників для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти / Лико Д.В., Войтович О.П. – Рівне: РДГУ, 2019. – 

9 с. 

11. Програма та білети співбесіди з конкурсного предмету «Географія» 

для вступників для здобуття ступеня вищої освіти "Бакалавр" на основі 

повної загальної середньої освіти / Д.В. Лико, В.О. Мартинюк. – Рівне: 

РДГУ, 2019. – 9 с. 

12. Програма та білети фахового випробування зі спеціальності 101 

«Екологія» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «Доктор 

філософії», на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) / Д.В. Лико. - Рівне: РДГУ, 2019 р. – 10 с. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Порушити клопотання перед Вченою радою психолого-

природничого факультету про рекомендацію до затвердження і друку 

вищеквазаних Програм та білетів вступних випробувань 2019 року. 

Результати голосування: 

за – 15; проти – немає; утримались – немає 

 

 

 

Завідувач кафедри       __________           Д.В. Лико  

 

Секретар                      ______________    О.К. Рудик  


