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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про допуск студентів 4-го курсу напряму підготовки (спеціальності) 6.040106 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 

денної форми навчання до захисту дипломних робіт та про призначення рецензентів. 

2. Про заслуховування звітів аспірантів (Зубкович І.В., Савчук Л.К.) про виконану 

роботу за І півріччя 2018-19н.р. 

3. Про акредитацію спеціальностей: «Середня освіта (Географія)» та «Професійна 

освіта (Туристичне обслуговування»). 

4. Про посадові обов’язки професорсько-викладацького складу та навчально-

допоміжного персоналу. 

5. Про підготовку до проведення щорічної звітної наукової конференція викладачів, 

співробітників і здобувачів вищої освіти (15-16 травня 2019 року). 

6. Про затвердження освітніх програм першого та другого рівнів вищої освіти та 

складу проектної групи. 

8. Про внесення змін в обсяг запланованого у ІІ семестрі 2018-19 н.р. навчального 

навантаження викладача Зубковича І.В. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про допуск студентів 4-го курсу напряму підготовки (спеціальності) 

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» денної форми навчання до захисту дипломних робіт та про 

призначення рецензентів. 

 

Завкафедри, проф. Лико Д.В. повідомила про те, що всі роботи студентів 4–го курсу 

напряму підготовки (спец.) 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування» денної форми навчання переглянуті керівниками, 

вказані та виправлені зауваження й можуть бути допущені до захисту в ДЕК 24-26 червня 

2019 року. 

Рецензентами дипломних робіт призначити, зокрема: 



Допуск до захисту ДИПЛОМНИХ робіт студентів IV курсу ДЕННОЇ форми навчання  

напряму підготовки (спеціальності) 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» (гр. Е-41) 2018-2019 н.р. та призначення рецензентів 
 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, посада 

ПІБ рецензента,  

науковий ступінь, посада 

1 

Антонюк Іван Володимирович Оцінка негативного впливу навколишнього середовища на 

сільськогосподарську продукцію 
Герман Наталія Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Портухай Оксана Іванівна, 

кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 

2 
Бондарчук Валентин Русланович Особливості збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття на території Рівненської області 

Герман Наталія Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Логвиненко Ірина Павлівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

3 

Босенко Аліна Андріївна Проблеми екологічно безпечного харчування Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

Лисиця Андрій Валерійович, 

доктор біологічних наук, професор 

4 

Бринчак Ірина Мар`янівна Збереження дубових вікових лісів Ківерцівського національного 

природного парку «Цуманська пуща» 

Мельник Віктор Іванович, 

доктор біологічних наук,  

професор 

Глінська Світлана Олегівна,  

кандидат біологічних наук, доцент 

5 
Васюхник Богдан Юрійович Оцінювання впливу транспортних засобів на стан довкілля Портухай Оксана Іванівна, 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Суходольська Ірина Леонідівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

6 
Глюза Ганна Анатоліївна Обє’кти природно-заповідного фонду Ківерцівського району 

Волинської області 

Мельник Віктор Іванович, 

доктор біологічних наук, професор 

Глінська Світлана Олегівна,  

кандидат біологічних наук, доцент 

7 

Гончук Інна Володимирівна Особливості рекреаційного потенціалу екологічного туризму 

Рівненщини 
Лико Дарія Василівна, 

доктор сільськогосподарських наук, професор 

Мартинюк Віталій Олексійович, 

кандидат географічних наук, 

професор 

8 

Довгалюк Людмила Валеріївна Дослідження впливу сполук азоту на організм людини та тварини Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

Войтович Оксана Петрівна, 

доктор педагогічних наук, професор 

9 
Дубина Валерія Валентинівна Проблеми поводження з побутовими відходами в Рівненській 

області 

Лико Дарія Василівна, 

доктор сільськогосподарських наук, професор 

Костолович Марія Ігорівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

10 
Іщук Яна Михайлівна Види флори Смарагдової мережі на території Кременецьких гір Зубкович Іван Васильович, 

викладач 

Логвиненко Ірина Павлівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

11 
Касянчук Василь Юрійович Сезонна динаміка розвитку фітопланктону у річці Іква Суходольська Ірина Леонідівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

Логвиненко Ірина Павлівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

12 
Кисіль Альона Леонідівна Постпірогенне відновлення лісів Волинського Полісся Глінська Світлана Олегівна,  

кандидат біологічних наук, доцент 

Логвиненко Ірина Павлівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

13 
Кравченя Наталія Петрівна Проблеми та перспективи розвитку Дермансько-Острозького 

регіонального ландшафтного парку 

Логвиненко Ірина Павлівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

Суходольська Ірина Леонідівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

14 
Куца Олена Анатоліївна Регіональні ландшафтні парки Рівненської області та їх біологічна 

та ландшафтна репрезентативність 

Логвиненко Ірина Павлівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

Глінська Світлана Олегівна,  

кандидат біологічних наук, доцент 

15 
Лук’янчук Альона Михайлівна Особливості застосування сучасних екологічних технологій в 

зеленому будівництві 

Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

Логвиненко Ірина Павлівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

http://zeleni.if.ua/novyny/48-osoblyvosti-zastosuvannia-suchasnykh-ekolohichnykh-tekhnolohii.html


16 
Мазур Альона Ігорівна Формування Смарагдової мережі Волинської області Мельник Віктор Іванович, 

доктор біологічних наук, професор 

Логвиненко Ірина Павлівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

17 
Мельничук Іван Петрович Порівняльний аналіз різних засобів для дезінфекції Лисиця Андрій Валерійович, 

доктор біологічних наук, професор 

Зиль Іван Петрович, 

доцент 

18 

Михальчук Олександр Анатолійович Шляхи накопичення радіонуклідів в грунті, рослинах, тваринах Лисиця Андрій Валерійович, 

доктор біологічних наук, професор 

Зиль Іван Петрович, 

доцент 

19 
Новорок Кирило Сергійович Динаміка викидів парникових газів: інвентаризація та механізм 

контролю 

Портухай Оксана Іванівна, 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Суходольська Ірина Леонідівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

20 
Оверчук Вікторія Олександрівна Вивчення біоцидних властивостей полімерних похідних гуанідину Лисиця Андрій Валерійович, 

доктор біологічних наук, професор 

Зиль Іван Петрович, 

доцент 

21 
Огородник Олександра Володимирівна Геоекологічний стан водойм Шацького національного природного 

парку 

Мартинюк Віталій Олексійович, 

кандидат географічних наук, професор 

Суходольська Ірина Леонідівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

22 

Омельчук Сергій Володимирович Екологічна ситуація та стан питних вод у Рівненській області Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

Суходольська Ірина Леонідівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

23 
Розман Марина Віталіївна Еколого-рекреаційна оцінка національних природних парків 

Закарпатської області 

Мартинюк Віталій Олексійович, 

кандидат географічних наук, професор 

Логвиненко Ірина Павлівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

24 
Савич Максим Павлович Благоустрій та озеленення присадибної ділянки міського типу Лико Дарія Василівна, 

доктор сільськогосподарських наук, професор 

Глінська Світлана Олегівна,  

кандидат біологічних наук, доцент 

25 
Савчук Олексій Олександрович Екологічна  оцінка якості води озера Басів Кут Лико Дарія Василівна, 

доктор сільськогосподарських наук, професор 

Суходольська Ірина Леонідівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

26 

Степанчук Роман Володимирович Еколого-агрохімічна оцінка грунтового покриву на території 

Богдашівської сільської ради 

Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

Лико Дарія Василівна, 

доктор сільськогосподарських наук, 

професор 

27 
Цехмайструк Олена Василівна Оцінювання антропогенного навантаження на тваринний світ 

Рівненщини 

Портухай Оксана Іванівна, 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Лисиця Андрій Валерійович, 

доктор біологічних наук, професор 

28 
Швець Галина Іванівна Раритетні види флори Ківерцівського національного природного 

парку «Цуманська пуща» 

Глінська Світлана Олегівна,  

кандидат біологічних наук, доцент 

Логвиненко Ірина Павлівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

29 
Шульгач Валерій Ігорович Еколого-ценотичні особливості флори міста Шепетівка Мартинюк Галина Валентинівна, кандидат 

хімічних наук, доцент 

Логвиненко Ірина Павлівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

30 

Яремчук Ростислав Вікторович Оцінка екологічного стану грунтового покриву Рокитнівського 

району та його вплив на здоров'я населення 

Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

Портухай Оксана Іванівна, 

кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 

31 
Ярмоліч Катерина Миколаївна Сучасний екологічний стан території виробничої діяльності 

Висоцького ДЛГ 

Лико Дарія Василівна, 

доктор сільськогосподарських наук, професор 

Глінська Світлана Олегівна,  

кандидат біологічних наук, доцент 

 

 

 



СЛУХАЛИ: Про заслуховування звітів аспірантів (Зубкович І.В., Савчук Л.К.) про 

виконану роботу за І півріччя 2018-19н.р. 

 

2.1. ЗВІТ аспіранта заочної форми 3-го року навчання спеціальності  

101 Екологія Зубковича Івана Васильовича 

Тема дисертації: «Агроекологічна оцінка виносу хімічних елементів з водозборів 

озер Волинського Полісся», затверджена на засіданні Вченої ради університету, протокол 

№10 від «27» жовтня 2016 р. 

Науковий керівник дисертаційної роботи кандидат с/г наук, доцент,  кафедри 

екології, географії та туризму Лико С.М. 

Відповідно до індивідуального плану роботиаспірантатретього року навчання, 

заперіод з жовтня 2018 року по травень 2019 року буловиконано такі завдання: 

І. Опубліковано статті у фахових виданнях, що рекомендованіАтестаційною 

колегією МОН України 

1. Лико Д. В. Оцінка геоекологічних процесів у басейновій системі озера 

Острівське (Волинське Полісся) / Д.В. Лико, І.В. Зубкович, В.О. Мартинюк, С.М. Лико 

// Вісник Національного університету водного господарства та 

природокористування. Серія «Сільськогосподарські науки». – Рівне, 2018. – Вип. 2(82). – 

С. 3-14 

2. Igor Grygus. DangerofHeracleumsosnowskyiMandenintheterritoryofRivneregion / 

IgorGrygus, SerhiyLyko, MariaStasiuk, IvanZubkovych, WaleryZukow  // 

EcologicalQuestions. – 2018.– Vol. 29, No 4. – C. 35-42. (Database:IndexScopus) 

3. Мартинюк В. О. Ландшафтно-географічне моделювання термічної 

стратифікації природно-аквального комплексу озера Світле (Волинське Полісся) / В. О. 

Мартинюк, І. В. Зубкович, С. В. Андрійчук // Наук. вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Географічні науки. – 2018. – Вип. 9. – С. 131–

139.(Database:IndexCopernicusInternational, Польща) 

4. Мартинюк В. Оцінка геоекологічного стану озера Велике (Волинське 

Полісся) / В. Мартинюк, І. Зубкович, С. Андрійчук // Наук. вісник Східноєвропейського 

національного ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2018. – № 10 (383). – 

С. 38–45. 

5. Мартинюк В. О. Ландшафтно-географічна оцінка ресурсного потенціалу 

сапропелю озера Любитівське (Волинське Полісся) / В. О. Мартинюк, І. В. Зубкович, С. 

В. Андрійчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2018. – Вип. 30. – С. 91–

103.(Database:IndexCopernicusInternational, Польща) 

ІІ. Прийняв участь та виступив з доповідями на таких наукових конференціях: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 

розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», присвячена 25-річчю Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (МЕГУ, Рівне, 

11-12 жовтня 2018 р.). 

Тема доповіді: «Нові дослідження явища термічної стратифікації озер Волинського 

Полісся». 

2. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Регіональні 

геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку» (РДГУ, Рівне, 18-20 жовтня 2018 р.).  

Тема доповіді: «Регіональна геоекологічна оцінка озер Українського Полісся». 

3. Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Минуле і сучасне 

Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії» (м. Ковель, 

18-19 жовтня 2018 р.). 



Тема доповіді: «Конструктивно-географічна оцінка ресурсного потенціалу 

сапропелю озера Любитівське (Любомльсько-Ковельський фізико-географічний район)». 

4. Шоста Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (ДНТУ «Дніпровська політехніка», Дніпро, 

15-16 листопада 2018 р.). 

Тема доповіді: «Особливості виносу біогенних елементів з водозбору озера 

Любитівське (Волинське Полісся). 

5.  VІ Міжнародна  науково-практична  конференція  молодих вчених «Екологія, 

неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 

(29-30 листопада 2018 р., м. Харків). 

 Тема доповіді : «Геоекологічна оцінка рухомих форм важких металів у ґрунтах 

водозбору оз. Миляцьке (Волинське Полісся)» 

6.Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Географічні 

дослідження: історія, сучасність, перспективи», присвячена пам’яті професора Г.П. 

Дубинського (Харківський НУ імені  

В.Н. Каразіна, Харків, 11 квітня 2019 р.) 

Тема доповіді: «ГІС-оцінка типологічної структури та господарського освоєння 

водозбору озера Радожичі (Волинське Полісся)». 

Подано заявку для участі в конференціях: 

1.Міжнародний семінар “Географічні стаціонари: досвід, проблеми, перспективи” 

(присвячений 50-річчю Розтоцькоголандшафтно-геофізичного стаціонару), м. Львів. 

Львівський національний університет імені Івана Франка. 

2.ХІІ Міжнародна конференція« Наука, освіта, суспільство очима молодих». 

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю природа Полісся: 

„Дослідження та охорона”. 

ІІІ. Польові та лабораторні експерименти 

Завершено повністю лабораторні дослідження ґрунтів. Здійснено картографічне 

опрацювання із застосуванням ДЗЗ та ГІС-пакетуArcGIS 10.3. двадцяти природних 

територіальних комплексів озер Волинського Полісся. Побудовано водозбори  озерних 

комплексів та виділено їх просторово-типологічну структуру угідь, здійснено оцінку 

господарського освоєння водозборів озер. 

Навчальний план за V-й семестр, згідно із програмою підготовки аспірантів 

спеціальності: 101 екологія, – виконано. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт аспіранта заочної форми 3-го року навчання спеціальності 101 Екологія 

Зубковича Івана Васильовича про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 

2018-2019 н.р. схвалити та затвердити. 

2. Атестувати аспіранта Зубковича І.В. за І півріччя 2018-2019 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 2.2. Звіт аспіранта денної форми 3-го року навчання спеціальності 101 

Екологія Савчук Любові Кузьмівни про виконання індивідуального плану роботи за І 

півріччя 2018-2019 н.р. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт аспіранта денної форми 3-го року навчання спеціальності 101 Екологія 

Савчук Любові Кузьмівни про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 

2018-2019 н.р. схвалити та затвердити. 

2. Атестувати аспіранта Савчук Л.К. за І півріччя 2018-2019 н.р. 

 



СЛУХАЛИ: 3. Про акредитацію спеціальностей: «Середня освіта (Географія)» та 

«Професійна освіта (Туристичне обслуговування»). 

Завкафедри проф. Лико Д.В. повідомила всіх присутніх про те, що з 22 травня 2019 

року буде працювати комісія з проходження акредитації спеціальностей: Середня освіта 

(Географія) та Професійна освіта (Туристичне обслуговування) першого бакалаврського 

рівня вищої освіти. Кафедрою та ліцензійним відділом підготовлено: всі необхідні 

матеріали; проведено написання комплексних робіт та начально-методичне забезпечення 

дисциплін. 

Викладачам кафедри потрібно підготувати виставку навчально-методичних 

комплексів дисциплін названих спеціальностей та бути присутніми при роботі 

акредитаційних комісій. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію завкафедри прийняти до відома та виконання. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про посадові обов’язки професорсько-викладацького складу та навчально-

допоміжного персоналу. 

Завкафедри повідомила і представила посадові інструкції науково-педагогічних 

працівників та навчально допоміжного сткладу кафедри. Всі викладачі та лаборанти були 

ознайомлені зі своїми посадовими обов’язками та зобовязаннями, які вони повинні 

виконувати, про що зроблено відповідний підпис.  

Інструкції зі всіма підписами передано до психолого-природничого факультету. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію завкафедри прийняти до відома та виконання. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про підготовку до проведення щорічної звітної наукової конференція 

викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти (15-16 травня 2019 року). 

Керівник секції «Моніторинг екологічних та географічних систем» к.п.н., доц. 

Костолович М.І. доповіла про те, що викладачі та студенти, які подали доповіді до 

програми виступів щорічної звітної наукової конференція викладачів, співробітників і 

здобувачів вищої освіти підготовлені й будуть доповідати на конференції. Після 

проведення конференції результати будуть відображені в протоколі секційного засідання, 

який буде подано до наукового відділу РДГУ в зазначені терміни. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Провести секційне засідання щорічної звітної наукової конференція 

викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти 15-16 травня 2019 року. Протокол 

секційного засідання подати до наукового відділу РДГУ в зазначені терміни. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження та перезатвердження освітніх програм першого та 

другого рівнів вищої освіти та складу  та членів проектної групи. 

 

Завкафедри, проф. Лико Д.В., яка представила на розгляд та затвердження 

(перезатвердження) освітніх програм першого та другого рівнів вищої освіти та складу  та 

членів проектної групи, зокрема: 

 

6.1. Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти з галузі знань 10 Природничі науки зі спеціальності 

101 «Екологія» (перезатвердження): 

 першого (бакалаврського) рівня –«Екологія» (Прикордонний екологічний 

контроль та Екологія садово-паркового господарства)  

у зв'язку з введенням в дію Стандарту вищої освіти за спеціальністю  

101 «Екологія» (Наказ МОН України №1076 від 04.10. 2018 року); 

 другого (магістерського) рівня – «Екологія», «Радіоекологія»  



у зв'язку з введенням в дію Стандарту вищої освіти за спеціальністю  

101 «Екологія» (Наказ МОН України №1066 від 04.10. 2018 року) 

6.2. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 014 «Середня освіта. Природничі науки (екологія, фізична географія, 

хімія, фізика, біологія)» (затвердження) 

6.3. Керівника проектної групи (гаранта освітньої програми) та членів проектної 

групи освітньої діяльності у сфері вищої освіти з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 

спеціальності 014 «Середня освіта. Природничі науки (екологія, фізична географія, 

хімія, фізика, біологія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти, зокрема: 

Керівник проектної групи   (гарант освітньої програми): 

1. Войтович Оксана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

екології, географії та туризму 

Члени проектної групи: 

1. Лисиця Андрій Валерійович, доктор біологічних наук, професор кафедри 

екології, географії та туризму; 

2. Костолович Марія Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

екології, географії та туризму; 

3. Суходольська Ірина Леонідівна, кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри екології, географії та туризму. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.1. Презатвердити освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти з галузі знань 10 Природничі науки зі 

спеціальності 101 «Екологія»: 

 першого (бакалаврського) рівня –«Екологія» (Прикордонний екологічний 

контроль та Екологія садово-паркового господарства)  

у зв'язку з введенням в дію Стандарту вищої освіти за спеціальністю  

101 «Екологія» (Наказ МОН України №1076 від 04.10. 2018 року); 

 другого (магістерського) рівня – «Екологія», «Радіоекологія»  

у зв'язку з введенням в дію Стандарту вищої освіти за спеціальністю  

101 «Екологія» (Наказ МОН України №1066 від 04.10. 2018 року). 

6.2. Затвердити освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта. Природничі науки (екологія, 

фізична географія, хімія, фізика, біологія)». 

6.3. Затвердити керівника проектної групи (гаранта освітньої програми) та 

членів проектної групи освітньої діяльності у сфері вищої освіти з галузі знань  

01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014 «Середня освіта. Природничі науки (екологія, 

фізична географія, хімія, фізика, біологія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

зокрема: 

Керівник проектної групи   (гарант освітньої програми): 

1. Войтович Оксана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

екології, географії та туризму 

Члени проектної групи: 

1. Лисиця Андрій Валерійович, доктор біологічних наук, професор кафедри 

екології, географії та туризму; 

2. Костолович Марія Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

екології, географії та туризму; 

3. Суходольська Ірина Леонідівна, кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри екології, географії та туризму. 

 



6.4. Подати службові записки про розгляд та затвердження (перезатвердження) 

освітніх програм першого й другого рівнів вищої освіти ,складу та членів проектної групи 

вищезгаданих спеціальностей навчально-методичною комісією психолого-природничого 

факультету та Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін в обсяг запланованого у ІІ семестрі 2018-19 н.р. 

навчального навантаження викладача Зубковича І.В. 

Завкафедри, проф. Лико Д.В. надала інформацію про те, що у зв'язку з перебуванням 

викладача Зубковича Івана Васильовича у відпустці без збереження заробітної плати через 

сімейні обставити з 10.06. 2019 по 27.06. 2019 року дозволити виконувати за цей час його 

навчальне невантаження викладачам, зокрема: 

проф. Войтович О.П. - проведення іспиту з дисципліни «Технологія та організація 

туристичної діяльності» на 3 курсі психолого-природничого факультету денної форми 

навчання спец. 015 «Пролфесійна освіта (Туристичне обслуговування)»; 

доц. Суходольській І.Л. – проведення іспиту з дисципліни «Рекреалогія та географія 

туризму» на 3 курсі психолого-природничого факультету денної форми навчання спец. 

014.07 «Середня освіта. (Географія)»; 

доц. Портухай О.І. - проведення іспиту з дисципліни «Географічний моніторинг»  

на 4 курсі психолого-природничого факультету денної форми навчання  

спец. 014.07 «Середня освіта. (Географія)» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Дозволити проф. Войтович О.П., доц. Суходольській І.Л., доц. Портухай О.І 

виконувати навчальне навантаження викладача Зубковича Івана Васильовича у зв'язку з 

його перебуванням у відпустці без збереження заробітної плати через сімейні обставити  

з 10.06. 2019 по 27.06. 2019 року в таких обсягах: 

проф. Войтович О.П. – 3 год., зокрема: проведення іспиту з дисципліни 

«Технологія та організація туристичної діяльності» на 3 курсі психолого-природничого 

факультету денної форми навчання спец. 015 «Пролфесійна освіта (Туристичне 

обслуговування)»; 

доц. Суходольській І.Л. – 3 год., зокрема: проведення іспиту з дисципліни 

«Рекреалогія та географія туризму» на 3 курсі психолого-природничого факультету денної 

форми навчання спец. 014.07 «Середня освіта. (Географія)»; 

доц. Портухай О.І. - 3 год., зокрема: проведення іспиту з дисципліни «Географічний 

моніторинг» на 4 курсі психолого-природничого факультету денної форми навчання  

спец. 014.07 «Середня освіта. (Географія)» 

2. Інформацію подати до деканату психолого-природничого факультету для 

внесення змін до розкладу літньої екзаменаційної сесії 2018-19 н.р. 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри       __________           Д.В. Лико  

 

 

Секретар                      ______________    О.К. Рудик  


