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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підготовку кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го курсу денної
форми навчання спец. 101 «Екологія» та «Радіоекологія» до захисту кваліфікаційних
робіт, призначення рецензентів й подання їх на сайт РДГУ для перевірки на наявність
академічного плагіату
2. Про підготовку кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го курсу денної
та заочної форми навчання спец. 014 «Середня освіта (Географія)» до захисту
кваліфікаційних робіт, призначення рецензентів й подання їх на сайт РДГУ для перевірки
на наявність академічного плагіату.
3. Про результати ректорських контрольних робіт 2020-2021н.р.
4. Про проведені відкриті заняття викладачів кафедри.
5. Про затвердження іспитових білетів з дисциплін І семестру 2020-2021н.р.
6. Про оновлення та внесення змін до освітньо-професійних програм та навчальних
планів спец. 014 «Середня освіта (Географія)», 015 «Професійна освіта (Туристичне
обслуговування)», 101 «Екологія» І (бакалаврського), ІІ (магістерського) та ІІ (освітньонаукового) рівнів вищої освіти (Наказ 194-01-01 від 27.10.2020 р.).
7. Про порушення клопотання перед навчально-методичною комісією психологоприродничого факультету та Вченою радою РДГУ про схвалення і рекомендацію до затвердження
і друку «Рекомендації щодо застосування принади для знищення щурів і мишей «Біосан» у

тваринницьких приміщеннях» / Р.М. Сачук, Я.С. Стравський, Портухай О.І., Н.П. Болтик,
І.В. Двилюк, Н.В. Магрело, Г.В. Сус, С.В. Жигалюк. – К., 2020.
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СЛУХАЛИ: 1. Про підготовку кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го курсу
магістратури денної форми навчання спец. 101 «Екологія» та «Радіоекологія».
Завкафедри проф. Лико Д.В. та наукові керівники дипломних робіт студентів ІІ–го
курсу денної форми навчання спец. 101 «Екологія» та «Радіоекологія» – проф.: Лико Д.В.,
Лико С.М., Суходольська І.Л., Герман Н.В., Костолович М.І., Мартинюк В.О., Портухай
О.І., Лисиця А.В. повідомили про те, що кваліфікаційні роботи студентів майже
завершені.
Згідно графіку, студентські кваліфікаційні роботи, оформлені відповідно до вимог в
готовому до захисту вигляді, для перевірки на наявність академічного плагіату в
електронному вигляді будуть надіслані на офіційну пошту РДГУ у зазначені терміни
з 05 по 15 грудня 2020 р. Після чого буде надано Звіт системи та висновок експерта, які
будуть відправлені на електронну пошту кафедри або наукового керівника, що надіслали
роботи на перевірку.
Рішення щодо допущення до захисту кваліфікаційної роботи студента, яка була
перевірена на наявність академічного плагіату і потребує значного доопрацювання,
приймає комісія, склад якої формує завідувач випускової кафедри.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Кваліфікаційні роботи студентів ІІ–го курсу магістратури денної форми навчання

спец. 101 «Екологія» та «Радіоекологія» вважати завершеними і подати їх для перевірки
на наявність академічного плагіату в електронному вигляді на офіційну пошту РДГУ у
зазначені терміни з 05 по 15 грудня 2020 р.
2. Рішення щодо допущення до захисту кваліфікаційної роботи студента, яка була

перевірена на наявність академічного плагіату і потребує значного доопрацювання,
приймає комісія, склад якої формує завідувач випускової кафедри.
3. Призначити рецензентів кваліфікаційних робіт студентів ІІ–го курсу магістратури

денної форми навчання спец. 101 «Екологія» та «Радіоекологія», зокрема:
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Рецензенти кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти ІI курсу магістратури ДЕННОЇ форми навчання
спеціальності 101 «ЕКОЛОГІЯ» (гр. МЕ-61) на 2020-2021 н.р.
№
з/п

ПІБ студента
Довгалюк Людмила Валеріївна

Тема роботи
Оцінка впливу техногенного забруднення на повітря
урбоекосистеми та прилеглої агросфери (на прикладі
міста Рівне)

1

Дубина Валерія Валентинівна

Герман Наталія
Володимирівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент

Оцінка розвитку людського потенціалу Рівненської
області в контексті сталого суспільства
Костолович Марія Ігорівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент

2

Касянчук Василь Юрійович

Оцінка стану гідроекосистеми річки Іква за видовим
багатством фітопланктону

Суходольська Ірина
Леонідівна,
кандидат біологічних наук,
доцент

Кравченя Наталія Петрівна

Біоіндикаційні дослідження урбоекосистеми м. Рівне

Лико Дарія Василівна,
доктор
сільськогосподарських наук,
професор

3

4

ПІБ керівника,
науковий ступінь, посада

Рецензент

Вознюк Наталія Миколаївна,
кандидат сільськогосподарських
наук, доцент кафедри екології,
технології захисту навколишнього
середовища та лісового господарства
Національного університету водного
господарства та
природокористування
Прищепа Алла Миколаївна,
кандидат сільськогосподарських
наук, професор кафедри екології,
технології захисту навколишнього
середовища та лісового господарства
Національного університету водного
господарства та
природокористування
Басюк Тетяна Олександрівна,
кандидат географічних наук, доцент
кафедри географії і туризму
Міжнародного економікогуманітарного університету
ім. акад. С. Дем’янчука
Вознюк Наталія Миколаївна,
кандидат сільськогосподарських
наук, доцент кафедри екології,
технології захисту навколишнього
середовища та лісового господарства
Національного університету водного
господарства та
природокористування

3

Омельчук Сергій Володимирович

Еколого-географічна оцінка сучасного стану водноМартинюк Віталій
болотних
угідь
Рівненського
природного
Олексійович,
заповідника
кандидат географічних наук,
професор

Савчук Олексій Олександрович

Особливості екологічних умов існування та видовий
склад флори м. Шепетівка

5

6

Степанчук Роман Володимирович Оцінка ризиків для здоров’я населення м. Рівне від
стану водних ресурсів
7

Цехмайструк Олена Василівна

Геоекологічна оцінка розвитку туризму в Шацькому
національному природному парку

Швець Галина Іванівна

Еколого-ценотичні особливості раритетних видів
флори Волинського Полісся

8

9

Коротун Сергій Ігорович, кандидат
географічних наук, доцент, завідувач
кафедри туризму та готельноресторанної справи Національного
університету водного господарства та
природокористування
Вознюк Наталія Миколаївна,
кандидат сільськогосподарських
Лико Дарія Василівна,
наук, доцент кафедри екології,
доктор
технології захисту навколишнього
сільськогосподарських наук, середовища та лісового господарства
професор
Національного університету водного
господарства та
природокористування
Прищепа Алла Миколаївна,
кандидат сільськогосподарських
Лико Дарія Василівна,
наук, професор кафедри екології,
доктор
технології захисту навколишнього
сільськогосподарських наук, середовища та лісового господарства
професор
Національного університету водного
господарства та
природокористування
Залеський Іван Іванович, кандидат
географічних наук, доцент кафедри
Мартинюк Віталій
екології, технології захисту
Олексійович,
навколишнього середовища та
кандидат географічних наук,
лісового господарства Національного
професор
університету водного господарства та
природокористування
Вознюк Наталія Миколаївна,
Лико Сергій Михайлович,
кандидат
кандидат сільськогосподарських
сільськогосподарських наук,
наук, доцент кафедри екології,
професор
технології захисту навколишнього
середовища та лісового господарства
Національного університету водного
господарства та
природокористування
4

Рецензенти кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти ІI курсу магістратури ДЕННОЇ форми навчання
спеціальності 101 «ЕКОЛОГІЯ» (освітньо-професійна програма «РАДІОЕКОЛОГІЯ») (гр. МРЕ-61) на 2020-2021 н.р.
№
з/
п

ПІБ студента

ПІБ керівника,
науковий ступінь, посада

Тема роботи

Глюза Ганна Анатоліївна

Ландшафтно-геохімічний аналіз території
Ківерцівського
національного
Лико Дарія Василівна,
природного парку «Цуманська пуща»
доктор сільськогосподарських наук,
професор

Гурська Вікторія Віталіївна

Особливості
виробництва
сільськогосподарської
продукції
на
радіаційно забруднених територіях

Іщук Яна Михайлівна

Формування Національної екологічної
мережі
України
на
радіоактивно
забруднених територіях

1

2

3

Портухай Оксана Іванівна,
кандидат сільськогосподарських
наук, доцент

Кисіль Альона Леонідівна

Постпірогенне
відновлення
Волинського Полісся

лісів

Портухай Оксана Іванівна,
кандидат сільськогосподарських
наук, доцент

Мазур Альона Ігорівна

Формування Смарагдової мережі на
радіоактивно забруднених територіях

Портухай Оксана Іванівна,
кандидат сільськогосподарських
наук, доцент

Мельничук Іван Петрович

Способи
дезактивації
забруднених об’єктів

4

5

6

Лико Сергій Михайлович,
кандидат сільськогосподарських
наук, професор

радіаційно

Лисиця Андрій Валерійович,
доктор біологічних наук, професор

Рецензент

Коротун Сергій Ігорович,
кандидат географічних наук, доцент, завідувач
кафедри туризму та готельно-ресторанної
справи Національного університету водного
господарства та природокористування
Савчук Роман Іванович,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
кафедри екології, технології захисту
навколишнього середовища та лісового
господарства Національного університету
водного господарства та природокористування
Прищепа Алла Миколаївна, кандидат
сільськогосподарських наук, професор кафедри
екології, технології захисту навколишнього
середовища та лісового господарства
Національного університету водного
господарства та природокористування
Савчук Роман Іванович,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
кафедри екології, технології захисту
навколишнього середовища та лісового
господарства Національного університету
водного господарства та природокористування
Прищепа Алла Миколаївна, кандидат
сільськогосподарських наук, професор кафедри
екології, технології захисту навколишнього
середовища та лісового господарства
Національного університету водного
господарства та природокористування
Кривошия Павло Юрійович,
кандидат ветеринарних наук,
старший науковий співробітник Дослідної
станції епізоотології ІВМ НААН
5

Новорок Кирило Сергійович

Сучасний розподіл
лісових екосистемах

радіонуклідів

у
Портухай Оксана Іванівна,
кандидат сільськогосподарських
наук, доцент

7

Огородник Олександра
Володимирівна

Агроекологічні особливості вирощування
зернових культур в зоні радіоактивного
забруднення

Розман Марина Віталіївна

Радонові джерела в Україні та
використання в медичній практиці

8

9

Портухай Оксана Іванівна,
кандидат сільськогосподарських
наук, доцент

їх
Лисиця Андрій Валерійович,
доктор біологічних наук, професор

Савчук Роман Іванович,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
кафедри екології, технології захисту
навколишнього середовища та лісового
господарства Національного університету
водного господарства та природокористування
Колесник Тетяна Миколаївна,
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
завідувач кафедри агрохімії, грунтознавства та
землеробства Національного університету
водного господарства та природокористування
Катюха Сергій Миколайович,
кандидат ветеринарних наук,
старший науковий співробітник Дослідної
станції епізоотології
ІВМ НААН

СЛУХАЛИ: 2. Про підготовку кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го курсу денної та заочної форми навчання спец. 014
«Середня освіта (Географія)» до захисту кваліфікаційних робіт, призначення рецензентів й подання їх на сайт РДГУ для перевірки на
наявність академічного плагіату
Наукові керівники дипломних робіт студентів ІІ–го курсу денної та заочної форм навчання 014 «Середня освіта (Географія)» – проф.:
Лико Д.В., Лико С.М., Суходольська І.Л., Герман Н.В., Мартинюк В.О., Портухай О.І., Лисиця А.В. повідомили про те, що кваліфікаційні
роботи студентів майже завершені.
Згідно графіку, студентські кваліфікаційні роботи, оформлені відповідно до вимог в готовому до захисту вигляді, для перевірки на
наявність академічного плагіату в електронному вигляді будуть надіслані на офіційну пошту РДГУ у зазначені терміни:
 денна форма навсчання - з 05 по 15 грудня 2020 р.;
 заочна форма навчання – з 10 по 20.12. 2020 р.
Після чого буде надано Звіт системи та висновок експерта, які будуть відправлені на електронну пошту кафедри або наукового
керівника, що надіслали роботи на перевірку.
Рішення щодо допущення до захисту кваліфікаційної роботи студента, яка була перевірена на наявність академічного плагіату і
потребує значного доопрацювання, приймає комісія, склад якої формує завідувач випускової кафедри.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ІІ курсу магістратури денної та заочної форми навчання спец. 014 «Середня освіта
(Географія)» вважати завершеними і подати їх для перевірки на наявність академічного плагіату в електронному вигляді на офіційну
пошту РДГУ у зазначені терміни:
 денна форма навчання - з 05 по 15 грудня 2020 р.;
 заочна форма навчання – з 10 по 20.12. 2020 р.
2. Рішення щодо допущення до захисту кваліфікаційної роботи студента, яка була перевірена на наявність академічного плагіату і
потребує значного доопрацювання, приймає комісія, склад якої формує завідувач випускової кафедри.
3. Призначити рецензентів кваліфікаційних робіт студентів ІІ–го курсу магістратури денної та заочної форм навчання спец. 014
«Середня освіта (Географія)», зокрема:
Рецензенти кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти ІI курсу магістратури ДЕННОЇ форми навчання
спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)» денної форми навчання (гр. МГ-61) на 2020-2021 н.р
№
з/п

ПІБ студента
Батьковець Яна Ігорівна

ПІБ керівника,
науковий ступінь, посада

Тема роботи
Геоекологічний стан басейну річки Сіверський
Донець

1.
Довжик Юлія Володимирівна

Ландшафтно-екологічний аналіз Каховського
водосховища

2.
Окуневич Дмитро
Ярославович

Гідроенергетичний
потенціал
Карпатського регіону України

3.

Суходольська Ірина Леонідівна,
кандидат біологічних наук, доцент

Суходольська Ірина Леонідівна,
кандидат біологічних наук, доцент

річок
Суходольська Ірина Леонідівна,
кандидат біологічних наук, доцент

Павлович Альбіна Миколаївна Гідроекологічний стан басейну річки Іква
4.

Суходольська Ірина Леонідівна,
кандидат біологічних наук, доцент

Рецензент

Яроменко Оксана Володимирівна,
кандидат географічних наук, доцент,
завідувач кафедри географії і туризму
Міжнародного економіко-гуманітарного
університету ім. акад. С. Дем’янчука
Романів Андрій Степанович,
кандидат географічних наук, доцент, декан
природничо- географічного факультету
Міжнародного економіко-гуманітарного
університету ім. акад. С. Дем’янчука
Басюк Тетяна Олександрівна,
кандидат географічних наук, доцент кафедри
географії і туризму Міжнародного
економіко-гуманітарного університету
ім. акад. С. Дем’янчука
Романів Андрій Степанович,
кандидат географічних наук, доцент, декан
природничо- географічного факультету
Міжнародного економіко-гуманітарного
університету ім. акад. С. Дем’янчука
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Савчук Сергій Юрійович
5.

Трансформація структури і функціонування
агропромислового
комплексу
ПівнічноЗахідного соціально-економічного району

6.

Географо-туристичні маршрути Ківерцівського
Антонюк Іван Володимирович національного природного парку «Цуманська
пуща»

7.

Бабенко
Сергійович

Владислав

Войтович Оксана Петрівна

Географія геохімічних провінцій в Україні
Методика навчання технологій виробництва
майбутніх вчителів географії

8.

Дубина Валерія Валентинівна

Географія місць захоронення радіоактивних
відходів

Капітула Світлана Сергіївна

Еколого-географічний
аналіз
землекористування в Рівненській області

9.

10.

Костолович Марія Ігорівна
11.
Крупич Марія Вячеславівна
12.

Краєзнавчо-туристична діяльність в системі
навчальної роботи закладу загальної середньої
освіти

Портухай Оксана Іванівна,
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент
Лико Сергій Михайлович,
кандидат сільськогосподарських наук,
професор

Лисиця Андрій Валерійович,
доктор біологічних наук, професор

Лико Дарія Василівна,
доктор сільськогосподарських наук,
професор
Лисиця Андрій Валерійович,
доктор біологічних наук, професор

Портухай Оксана Іванівна,
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент

Лисиця Андрій Валерійович,
доктор біологічних наук, професор

Еколого-рекреаційний потенціал Рівненського
адміністративного району
Герман Наталія Володимирівна,
кандидат педагогічних наук, доцент

Колесник Тетяна Миколаївна,
Кандидат сільськогосподарських наук,
доцент, завідувач кафедри агрохімії,
грунтознавства та землеробства
Національного університету водного
господарства та природокористування
Коротун Сергій Ігорович,
кандидат географічних наук, доцент,
завідувач кафедри туризму та готельноресторанної справи Національного
університету водного господарства та
природокористування
Кривошия Павло Юрійович,
кандидат ветеринарних наук,
старший науковий співробітник Дослідної
станції епізоотології ІВМ НААН
Коротун Сергій Ігорович,
кандидат географічних наук, доцент,
завідувач кафедри туризму та готельноресторанної справи Національного
університету водного господарства та
природокористування
Кривошия Павло Юрійович,
кандидат ветеринарних наук,
старший науковий співробітник Дослідної
станції епізоотології ІВМ НААН
Залеський Іван Іванович, кандидат
географічних наук, доцент кафедри екології,
технології захисту навколишнього
середовища та лісового господарства
Національного університету водного
господарства та природокористування
Романів Андрій Степанович,
кандидат географічних наук, доцент, декан
природничо- географічного факультету
Міжнародного економіко-гуманітарного
університету ім. акад. С. Дем’янчука
Корбутяк Михайло Васильович, кандидат
географічних наук, доцент кафедри туризму
та готельно-ресторанної справи
Національного університету водного
господарства та природокористування
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Логвиненко Ірина Павлівна
13.

Сучасні
проблеми
соціально-економічного
розвитку Рівненської області та їх висвітлення в
краєзнавчій роботі

Лико Дарія Василівна,
доктор сільськогосподарських наук,
професор

Суравцева Марина Олексіївна Геоекологічна оцінка озер Льва-Горинського
фізико-географічного району
Мартинюк Віталій Олексійович,
кандидат географічних наук, професор

14.

Суходольська Ірина
Леонідівна

Оцінка гідроекологічного стану басейну річки
Устя

Царук Тетяна Юріївна

Територіальний аналіз етнічних українців в
межах України та на прилеглих територіях

15.

16.

Демчук Олег Дмитрович
17.

Суспільно-географічний аналіз демографічних
процесів Рівненської області

Лико Дарія Василівна,
доктор сільськогосподарських наук,
професор

Лико Сергій Михайлович,
кандидат сільськогосподарських наук,
професор

Портухай Оксана Іванівна,
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент

Корбутяк Михайло Васильович, кандидат
географічних наук, доцент кафедри туризму
та готельно-ресторанної справи
Національного університету водного
господарства та природокористування
Романів Андрій Степанович,
кандидат географічних наук, доцент, декан
природничо- географічного факультету
Міжнародного економіко-гуманітарного
університету
ім. акад. С. Дем’янчука
Яроменко Оксана Володимирівна,
кандидат географічних наук, доцент,
завідувач кафедри географії і туризму
Міжнародного економіко-гуманітарного
університету
ім. акад. С. Дем’янчука
Коротун Сергій Ігорович,
кандидат географічних наук, доцент,
завідувач кафедри туризму та готельноресторанної справи Національного
університету водного господарства та
природокористування
Романів Андрій Степанович,
кандидат географічних наук, доцент, декан
природничо- географічного факультету
Міжнародного економіко-гуманітарного
університету
ім. акад. С. Дем’янчука
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СЛУХАЛИ: 3. Про результати ректорських контрольних робіт 2020-2021н.р.
Викладачі кафедри представили результати написання ректорських контрольних робіт 2020-2021н.р., зокрема:
Порівняльна таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт та результатів заліково-екзаменаційної сесії
зі спец. 101 Екологія (освітній ступінь ”Бакалавр”) (I семестр 2020-21 н.р.)

%

%

Ректорський контроль

Відсутні

%

Кількість присутніх студентів

%

Кількість студентів

2

Група

3

Якісна успішність

4

Абсолютна успішність

Відсутні

5

Якісна успішність, %

2

Загальна екологія
(та неоекологія)
Хімія з основами
біогеохімії
Всього

%

Одержані оцінки
Абсолютна успішність, %

1

Кількість присутніх студентів

Одержані оцінки

Кількість студентів

Дисципліна

Група

№
з/п

0

50,0

50,0

0

100

50,0

0

16,7

33,3

50,0

0

100

0

8,4

41,6

50,0

0

100

%

Е-31

2

Е-21

6

6

0

16,7

33,3

50,0

0

100

50,0

Е-21

6

6

Е-31
Е-21

8

8

0

8,4

41,6

50,0

0

100

50,0

Е-31
Е-21

8

8

4

3

2

%

%

%

%

Результати сесії

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни
0
0
50,0 50,0
0
100
50,0 Е-31
2
2
0

2

5

50,0
50,0
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Порівняльна таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт та результатів заліково-екзаменаційної сесії
зі спец. 014.07 Середня освіта. Географія (освітній ступінь ”Бакалавр”)
(І семестр 2020-21 н. р.)

%

%

Ректорський контроль

0
0

41,7
41,7

58,3
58,3

0
0

0
0

100
100

100
100

0

35,3

64,7

0

0

100

100

13

0

61,5

30,8

7,7

0

100

92,3

30

0

48,4

47,8

3,9

0

100

96,2

Цикл загальної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни
0
41,7 41,7 16,6
0
100
83,4
12
Г-41 12
0
41,7 41,7 16,6
0
100 83,4
12
12
Г-41
Цикл професійної підготовки. Дисципліни за вибором
0
35,3 64,7
0
0
100
100
17
Г-21 17

1

Біогеографія
Всього

Г-41
Г-41

12
12

12
12

2

Хімія з
основами
геохімії
Теорія та
методологія
географічної
науки
Всього

Г-21

17

17

Г-31

13

13

0

38,5

46,1

15,4

0

100

84,6

Г-31

13

Г-21
Г-31

30

30

0

36,9

55,4

7,5

0

100

92,3

Г-21
Г-31

30

3

Якісна успішність, %

%

Абсолютна успішність, %

%

Відсутні

2

Кількість присутніх студентів

3

Кількість студентів

4

Група

5

Якісна успішність

%

Одержані оцінки
Абсолютна успішність

Відсутні

Кількість присутніх студентів

Одержані оцінки
Кількість студентів

Дисципліна

Група

№
з/п

%

5

4

3

2

%

%

%

%

Результати сесії

11

Порівняльна таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт та результатів заліково-екзаменаційної сесії
зі спец. 015 Професійна освіта. Туристичне обслуговування (освітній ступінь ”Бакалавр”)
(І семестр 2020-21 н .р.)

1

Методика
туристичнорекреаційних
досліджень
Всьог

ТО–41

7

7

ТО–41

7

7

%

%

Ректорський контроль

%

14,2

42,9

42,9

0

100

57,1

ТО-41

7

7

3

2

%

%

%

%

Результати сесії

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни
0
14,2
42,9
42,9
0
100
57,1
7
0
ТО–41
7

0

4

0

Якісна успішність, %

%

5

Абсолютна успішність, %

%

Відсутні

2

Кількість присутніх студентів

3

Кількість студентів

4

Група

5

Якісна успішність

%

Одержані оцінки
Абсолютна успішність

Відсутні

Кількість присутніх студентів

Одержані оцінки

Кількість студентів

Дисципліна

Група

№
з/п

42,9

28,5

28,5

0

100

71,4

42,9

28,5

28,5

0

100

71,4

12

Одержані оцінки

0

100

77,7

МЕ–61

9

9

0

44,4

55,6

0

0

100

100

МР-61

9

9

0

44,4

33,3

22,2

0

100

77,7

МР-61

9

9

0

66,7

33,3

0

0

100

100

МЕ–61
МР-61

18

18

38,8

38,8

22,2

0

100

77,7

МЕ–61
МР-61

18

18

0

55,5

44,5

0

100

100

%

%

%

%

Ректорський контроль

Відсутні

22,2

2

Кількість присутніх
студентів

44,4

3

Кількість студентів

33,3

4

Група

0

%

5

Якісна успішність, %

9

Відсутні

9

Кількість присутніх
студентів

МЕ–61

Кількість студентів

Якісна успішність, %

Одержані оцінки

Абсолютна успішність, %

Дисципліна

Група

№
з/п

Абсолютна успішність, %

Порівняльна таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт та результатів заліково-екзаменаційної сесії
зі спеціальності 101 Екологія
(освітній ступінь ”Магістр”)
(І семестр 2019-2020 н.р.)

%

5

4

3

2

%

%

%

%

Результати сесії

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни
1

2

Екологічний
менеджмент і
аудит
Екологічний
менеджмент і
аудит
Всього

0

0

13

%

%

Ректорський контроль

Якісна успішність, %

%

Абсолютна успішність, %

%

5

5

0

40,0

60,0

0

0

100

100

5

5

0

40,0

60,0

0

0

100

100

Відсутні

2

Кількість присутніх
студентів

3

Група

4

Кількість студентів

%

5

Одержані оцінки
Якісна успішність, %

Відсутні

Кількість присутніх
студентів

Одержані оцінки
Кількість студентів

Дисципліна

Група

№
з/п

Абсолютна успішність, %

Порівняльна таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт та результатів заліково-екзаменаційної сесії
зі спеціальності 014.07 Середня освіта. Географія
(освітній ступінь ”Магістр”)
(І семестр 2020-2021 н.р.)

%

5

4

3

2

%

%

%

%

Результати сесії

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни
1

Методика
викладання
фахових
географічних
дисциплін
Всього

МГ–61

5

5

0

40,0

40,0

20,0

0

100

80,0

МГ–61

5

5

0

40,0

40,0

20,0

0

100

80,0

МГ–61

МГ–61

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Результати ректорських контрольних робіт 2020-2021н.р. вважати результативними.
2. Результати ректорських контрольних робіт 2020-2021н.р. подати до деканату психолого-природничого факультету.
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СЛУХАЛИ: 4. Про проведені відкриті заняття викладачів кафедри.
Викладачі кафедри доповіли про проведені ними відкриті заняття у І семестрі 20202021 н.р., зокрема:
№з/п

ПІБ викладача

Назва дисципліни

Тема

Курс, група

Дата
проведення

Трохимчук І.М.,
к. пед.н., доц.

Методика навчання
географії у старшій
школі

Форми організації освітнього
процесу з географії в 11 класі.

І курс,
МГ-51

16.10.
2020 р.

Мартинюк Г.В.,
к.х.н., доц.

Аналітична хімія

Ідентифікація
неорганічної сполуки
(лабораторна робота)

ІІ курс,
СБЗ-21

19.10.
2020 р.

Романів А.С.,
к.геогр.н., доц.

Геоморфологія

Ендогенні процеси і рельєф
(практичне
заняття)

І курс, Г11

22.10.
2020 р.

Студенти брали активну участь в обговоренні проблемних питань лекцій та
практичних занять.
Завкафедри, проф. Лико Д.В. доповіла про те, що усі відкриті заняття проведені на
належному навчально-методичному рівні з використанням сучасних технологій.
Викладачі кафедри в повному обсязі володіють термінологічними поняттями, знаннями з
даної дисципліни. Усі питання проведених занять відповідають робочій програмі, про що
зроблено відповідні записи у журналі відкритих занять.
ПОСТАНОВИЛИ: Вважати, що відкриті заняття викладачів кафедри проведені на
належному навчально-методичному рівні.
СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження іспитових білетів з дисциплін І семестру 2020-2021 н.р.
Викладачі кафедри подали до затвердження іспитові білети дисциплін, які ними
читаються у І семестрі 2020-2021 н.р.
Назва дисципліни

Семестр

Курс, група

ПІП екзаменатора

Системний аналіз якості навколишнього середовища

І

ІІ, МГ-61

Портухай О.І.

Основи управління в природоохоронній діяльності

І

2 курс
Е (3 р)

Регіональна економічна і соціальна географія світу

І

4, Г-41

Загальне землезнавство (денна)
Географія зовн. пол. зв’язків (70%), (денна)
Географічний простір Землі (погодинка), (денна)
Загальне землезнавство (заочна)
Географічний простір Землі (заочна)

І
І
І

Сачук Р.М.

І, Г-11
4, ТО-41
І, МГ-51

І

І, Г-11

І

І, МГ-51

Мартинюк В.О.
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Теорія і методологія наук про Землю (заочна)

І

ІІ, МГ-61

Екологія рослин та фітоценозів

І

2,
Е-21 (3.р.н.)

Неорганічна хімія група

І

СБЗ-11,
Б-11

Загальна хімія

І

СПН -11

Загальне землезнавство

ІІІ

2,
Е-21 (4 р.н.),

Моделювання і прогнозування стану довкілля

ІІІ

2,
Е-21 (3 р.н.),

Ландшафтознавство

ІІІ

2,
Г-21

Фізична географія України

ІІІ

2,
Г-21

Економічна та соціальна географія України

І

Реабілітація територій забруднених радіонуклідами

І

1,
МЕ-51,
МР-51

Управління поводження з відходами

І

1,
МЕ-51

Хімія радіоактивних елементів

І

ІІ, МР-61

Методика навчання географії (денна)

VII

4,
Г-41

Методика професійного навчання (денна)

VII

ТО-41

Суходольська І.Л.

Мартинюк Г.В.

Якута О.О.

Логвиненко І.П

Лисиця А.В.

Войтович О.П.
Шкільний курс хімії (денна)

МСПН

Шкільний курс хімії (заочна)

МСПН

ПОСТАНОВИЛИ: іспитові білети з дисциплін І семестру 2020-2021н.р., які подані
викладачами кафедри схвалити та затвердити.
СЛУХАЛИ: 6. Про оновлення та внесення змін до освітньо-професійних програм та
навчальних планів спец. 014 «Середня освіта (Географія)», 015 «Професійна освіта
(Туристичне обслуговування)», 101 «Екологія» І (бакалаврського), ІІ (магістерського) та
ІІІ (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти на 2021-2022 н.р. (Наказ 194-01-01 від
27.10.2020 р.)
6.1. Про оновлення та внесення змін до освітньо-професійної програми «Екологія
садово-паркового господарства та ландшафтна архітектура» та навчального плану спец. 101
«Екологія» галузі знань 10 Природничі науки І (бакалаврського) рівня вищої освіти на 20212022 н.р. (Наказ 194-01-01 від 27.10.2020 р.)
Гарант, к.б.н., доц. Глінська С.О. доповіла про оновлення освітньо-професійної
програми «Екологія садово-паркового господарства та ландшафтна архітектура» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти та навчального плану спец. 101 «Екологія» галузі знань
10 Природничі науки на 2021-2022 н.р. відповідно наданим рекомендаціям стейкголдерів (в
тому числі і опитування здобувачів вищої освіти). Також було повідомлено про перенесення
обов’язкової освітньої компоненти «Загальна екологія (та неоекологія)» з ІІ курсу (3-4
семестри) на І курс (1-2 семестри) для підсилення логічної послідовності освітніх компонент
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та збільшення навчальної (загально-екологічної) практики з 3 до 6 кредитів ЄКТС.
Усі необхідні супровідні документи додаються.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендувати до розгляду Навчально-методичною комісією
психолого-природничого факультету та Навчально-методичною радою Рівненського
державного гуманітарного університету оновлену освітньо-професійну програму «Екологія
садово-паркового господарства та ландшафтна архітектура» за спеціальністю 101 Екологія
галузі знань 10 Природничі науки для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з
внесеними змінами.

6.2. Про оновлення та внесення змін до освітньо-професійної програми «Прикордонний
екологічний контроль» та навчального плану спец. 101 «Екологія» галузі знань 10 Природничі
науки І (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р. (Наказ 194-01-01 від
27.10.2020р.).
Гарант, к.с.-г.н., проф. Портухай О.І. доповіла про оновлення освітньо-професійної
програми «Прикордонний екологічний контроль» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти та навчального плану спец. 101 «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки на 20212022 н.р. відповідно наданим рекомендаціям стейкголдерів. Також було повідомлено про
перенесення обов’язкової освітньої компоненти «Загальна екологія (та неоекологія)» з ІІ курсу
(3-4 семестри) на І курс (1-2 семестри) для підсилення логічної послідовності освітніх
компонент та збільшення навчальної (загально-екологічної) практики з 3 до 6 кредитів ЄКТС.
Усі необхідні супровідні документи додаються.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендувати до розгляду Навчально-методичною комісією психологоприродничого факультету та Навчально-методичною радою Рівненського державного
гуманітарного університету оновлену освітньо-професійну програму «Прикордонний
екологічний контроль» за спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з внесеними змінами.

6.3. Про оновлення та внесення змін до освітньо-професійної програми «Екологія» та
навчального плану спец. 101 «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки (термін навчання –
3р.10м.) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021-2022н.р. (Наказ 194-01-01 від
27.10.2020р.).
Гарант, к.б.н., доц. Логвиненко І.П. доповіла про оновлення освітньо-професійної
програми «Екологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та навчального плану
спец. 101 «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки на 2021-2022 н.р. відповідно наданим
рекомендаціям стейкголдерів. Також було повідомлено про перенесення обов’язкової
освітньої компоненти «Загальна екологія (та неоекологія)» з ІІ курсу (3-4 семестри) на І курс
(1-2 семестри) для підсилення логічної послідовності освітніх компонент та збільшення
навчальної (загально-екологічної) практики з 3 до 6 кредитів ЄКТС.
Усі необхідні супровідні документи додаються.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендувати до розгляду Навчально-методичною комісією психологоприродничого факультету та Навчально-методичною радою Рівненського державного
гуманітарного університету оновлену освітньо-професійну програму «Екологія» за
спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р. з внесеними змінами.

6.4. Про оновлення та внесення змін до освітньо-професійної програми «Екологія»
та навчального плану спец. 101 «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки (термін
навчання – 2р.10м.) І (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р. (Наказ 19401-01 від 27.10.2020р.).
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Гарант, к.б.н., доц. Логвиненко І.П. доповіла про оновлення освітньо-професійної
програми «Екологія» (термін навчання – 2р.10м.) для першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти та навчального плану спец. 101 «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки
на 2021-2022 н.р. відповідно наданим рекомендаціям стейкголдерів (в тому числі і
опитування здобувачів вищої освіти). Також було повідомлено про збільшення кредитів
ЄКТС навчальної практики.
Усі необхідні супровідні документи додаються.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендувати до розгляду Навчально-методичною комісією
психолого-природничого факультету та Навчально-методичною радою Рівненського
державного гуманітарного університету оновлену освітньо-професійну програму
«Екологія» та навчальний план спец. 101 «Екологія» (термін навчання – 2р.10м.) з галузі
знань 10 Природничі науки для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 20212022н.р. з внесеними змінами.
6.5. Про оновлення та внесення змін до освітньо-професійної програми «Середня
освіта (Географія)» та навчального плану спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)»
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка І (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р.
(Наказ 194-01-01 від 27.10.2020 р.) з нормативним терміном навчання 3роки 10 місяців.
Гарант, д.п.н., проф. Войтович О.П. доповіла про оновлення освітньо-професійної
програми «Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та
навчального плану спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)» галузі знань 01
Освіта/Педагогіка на 2021-2022 н.р. відповідно наданим рекомендаціям стейкголдерів (в
тому числі і опитування здобувачів вищої освіти). В освітньо-професійну програму
«Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти внесено зміни:
відповідно до «Концепції розвитку педагогічної освіти» (затверджена Наказом МОН
України від 16 липня 2018 року № 776) було збільшено кількість кредитів ЄКТС
виробничої (педагогічної) практики з 9 до 12 кредитів, що разом з іншими видами
практик: навчальна практика (польова) - 15 кредитів, навчальна практика (пропедевтична)
- 3 кредити становить 30 кредитів. Збільшення кредитів практики здійснено за рахунок
перенесення освітнього обов’язкового компоненту «Методика позакласної роботи з
географії» з 4 курсу (8 семестр) у 7 семестр 4 курсу на місце обов’язкового компоненту
«Методика розв’язування географічних задач», який з 4 курсу (7 семестр) перенесено у
вибіркову компоненту замість «Географія сфери обслуговування» 4 курсу (8 семестр).
Усі необхідні супровідні документи додаються.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендувати до розгляду Навчально-методичною комісією
психолого-природничого факультету та Навчально-методичною радою Рівненського
державного гуманітарного університету оновлену освітньо-професійну програму
«Середня освіта (Географія)» та навчальний план за спеціальністю 014.07 Середня освіта
(Географія) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти на 2021-2022н.р. з внесеними змінами.
6.6. Про оновлення та внесення змін до освітньо-професійної програми «Середня
освіта (Географія)» та навчального плану спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)»
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка І (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р.
(Наказ 194-01-01 від 27.10.2020 р.) з скороченим терміном навчання 2 роки 10 місяців.
Гарант, д.п.н., проф. Войтович О.П. доповіла про оновлення освітньо-професійної
програми «Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та
навчального плану спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)» галузі знань 01
Освіта/Педагогіка на 2021-2022 н.р. відповідно наданим рекомендаціям стейкголдерів (в
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тому числі і опитування здобувачів вищої освіти). В освітньо-професійну програму
«Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти внесено зміни:
відповідно до «Концепції розвитку педагогічної освіти» (затверджена Наказом МОН
України від 16 липня 2018 року № 776) було збільшено кількість кредитів ЄКТС
виробничої (педагогічної) практики з 9 до 12 кредитів, що разом з іншими видами
практик: навчальна практика (польова) - 15 кредитів, навчальна практика (пропедевтична)
- 3 кредити становить 30 кредитів. Збільшення кредитів практики здійснено за рахунок
перенесення освітнього обов’язкового компоненту «Методика позакласної роботи з
географії» з 4 курсу (8 семестр) у 7 семестр 4 курсу на місце обов’язкового компоненту
«Методика розв’язування географічних задач», який з 4 курсу (7 семестр) перенесено у
вибіркову компоненту замість «Географія сфери обслуговування» 4 курсу (8 семестр).
Усі необхідні супровідні документи додаються.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендувати до розгляду Навчально-методичною комісією
психолого-природничого факультету та Навчально-методичною радою Рівненського
державного гуманітарного університету оновлену освітньо-професійну програму
«Середня освіта (Географія)» та навчальний план за спеціальністю 014.07 Середня освіта
(Географія) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти на 2021-2022н.р. з внесеними змінами.
6.7. Про оновлення та внесення змін до освітньо-професійної програми «Професійна
освіта (Туристичне обслуговування)» та навчального плану спец 015 «Професійна освіта
(Туристичне обслуговування)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка І (бакалаврського) рівня
вищої освіти на 2021-2022 н.р. (Наказ 194-01-01 від 27.10.2020р.).
Гарант, к.п.н., доц. Костолович М.І. доповіла про оновлення освітньо-професійної
програми «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» та навчального плану спец
015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р. відповідно наданим
рекомендаціям стейкголдерів (в тому числі і опитування здобувачів вищої освіти). Також
було внесено зміни до назви практики з технологічної на навчальну (туристськокраєзнавча), змінено перелік дисциплін до атестаційного іспиту.
Усі необхідні супровідні документи додаються.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендувати до розгляду Навчально-методичною комісією
психолого-природничого факультету та Навчально-методичною радою Рівненського
державного гуманітарного університету оновлену освітньо-професійну програму
«Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» за спеціальністю 015 Професійна
освіта (Туристичне обслуговування) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.
6.8. Про оновлення та внесення змін до освітньо-професійної програми «Радіоекологія»
та навчального плану спец. 101 «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки ІІ
(магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р. (Наказ 194-01-01 від 27.10.2020 р.).
Гарант, к.б.н., доц. Суходольська І.Л. доповіла про оновлення освітньо-професійної
програми «Радіоекологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти та навчального плану
спец. 101 Екологія» галузі знань 10 Природничі науки на 2021-2022 н.р. відповідно наданим
рекомендаціям стейкголдерів (в тому числі і опитування здобувачів вищої освіти). Також було
повідомлено про корегування кваліфікації освітньо-професійної програми з «магістр з
екології, викладач, радіолог» на кваліфікацію - «магістр з екології, викладач, інспектор
радіаційної безпеки». Зміни внесенні з врахуванням
чинної редакції Національного
класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010): інспектор з радіаційної
безпеки (2111.2).
Усі необхідні супровідні документи додаються.
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ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендувати до розгляду Навчально-методичною комісією
психолого-природничого факультету та Навчально-методичною радою Рівненського
державного гуманітарного університету оновлену освітньо-професійну програму
«Радіоекологія» за спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки для другого
(магістерського) рівня вищої освіти з внесеними змінами щодо кваліфікації.

6.9. Про оновлення та внесення змін до освітньо-професійної програми «Екологія»
та навчального плану спец. 101 «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки ІІ
(магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р. (Наказ 194-01-01 від 27.10.2020 р.)
Гарант, к.с.-г.н., проф. Лико С.М. доповів про оновлення освітньо-професійної
програми «Екологія» та навчального плану спец. 101 «Екологія» галузі знань 10
Природничі науки другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021-2022 н.р. відповідно
наданим рекомендаціям стейкголдерів. Також було повідомлено про корегування назв
освітніх компонентів.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендувати до розгляду Навчально-методичною комісією
психолого-природничого факультету та Навчально-методичною радою Рівненського
державного гуманітарного університету оновлену освітньо-професійну програму
«Екологія» за спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки для другого
(магістерського) рівня вищої освіти з внесеними змінами.
6.10. Про оновлення та внесення змін до освітньо-професійної програми «Екологія
інформаційного простору» та навчального плану спец. 101 «Екологія» галузі знань 10
Природничі науки ІІ (магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р. (Наказ 194-0101 від 27.10.2020 р.)
Гарант, д.б.н., проф. Лисиця А.В. доповів про оновлення освітньо-професійної
програми «Екологія інформаційного простору» та навчального плану спец. 101 «Екологія»
галузі знань 10 Природничі науки на 2021-2022 н.р. другого (магістерського) рівня вищої
освіти відповідно наданим рекомендаціям стейкголдерів (в тому числі і опитування
здобувачів вищої освіти). Усі необхідні супровідні документи додаються.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендувати до розгляду Навчально-методичною комісією
психолого-природничого факультету та Навчально-методичною радою Рівненського
державного гуманітарного університету оновлену освітньо-професійну програму
«Екологія інформаційного простору» за спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10
Природничі науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти.
6.11. Про оновлення та внесення змін до освітньо-професійної програми «Середня
освіта (Географія)» та навчального плану спец. 014 «Середня освіта (Географія)» галузі
знань 01 Освіта/Педагогіка ІІ (магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р. (Наказ
194-01-01 від 27.10.2020 р.).
Гарант, к.геогр.н., проф. Мартинюк В.О. доповів про оновлення освітньопрофесійної програми «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня вищої
освіти та навчального плану спец. 014 «Середня освіта (Географія)» галузі знань 01
Освіта/Педагогіка на 2021-2022н.р. відповідно наданим рекомендаціям стейкголдерів (в
тому числі і опитування здобувачів вищої освіти). Усі необхідні супровідні документи
додаються.
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ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендувати до розгляду Навчально-методичною комісією
психолого-природничого факультету та Навчально-методичною радою Рівненського
державного гуманітарного університету оновлену освітньо-професійну програму
програми «Середня освіта (Географія)» за спеціальністю 014.07 Середня освіта
(Географія) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка для другого (магістерського) рівня вищої
освіти на 2021-2022 н.р.
6.12. Про оновлення та внесення змін до освітньо-наукової програми та навчального
плану ІІІ ступеня вищої освіти (доктор філософії) спеціальності 101 «Екологія» на 20212022 н.р. (Наказ 194-01-01 від 27.10.2020 р.).
Гарант, д.б.н., проф. Лисиця А.В. доповів про оновлення освітньо-наукової програми
та навчального плану ІІІ ступеня вищої освіти (доктор філософії) спеціальності 101
«Екологія» на 2021-2022 н.р. Він повідомив, що з урахуванням пропозицій стейкхолдерів і
членів робочої групи, в освітньо-наукову програму та навчальний план ІІІ ступеня вищої
освіти (доктор філософії) спеціальності 101 «Екологія» на 2021-2022 н.р. необхідно
наступні зміни:
1) ОК 10 «Асистентська практика» змінити на ОК 10 «Виробнича (асистентська)
практика», ОК 09 «Методика викладання екології у вищій школі» (в ОНП 2016 це НПП04)
зробити одним з модулів ОК 10 «Виробнича (асистентська) практика» (пропозиції
здобувачів ВО Івана Зубковича і Ярослава Степанюка та його наук. керівника доц.
Глінської С.О. підтримані зовнішніми стейкхолдерами директором Нобельського
національного природного парку Діковицьким В.М. і д.с-г.н., проф. Клименко М.О.,
НУВГП), обґрунтування – практично це дублює ОК що вивчаються на 2 рівні ВО
(магістратура).
2) Замість ОК 09 «Методика викладання екології у вищій школі» в ОНП 2021 р. за
пропозицією робочої групи ввести ОК 09 «Концепції екологічно збалансованого
розвитку» (в ОНП 2016 року це ВПП04 «Стратегія сталого розвитку»).
3) До складу робочої групу ОНП включити представника здобувачів ВО (пропозиція
зовнішніх стейкхолдерів к.с-г.н. Долженчука В.І., директора Рівненської філії ДУ
«Інститут охорони ґрунтів України» і д.б.н., проф. Мельника В.І., Національний
ботанічний сад ім. М.М. Гришка), зокрема Басарабу Ілону.
4) Таблицю 2.2 «Структурно-логічна схема ОНП «Екологія» переробити без
урахування вибіркових компонентів (пропозиція членів робочої групи і завідувача відділу
природної флори Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка, д.б.н., професор
Мельника В.І.).
5) Член робочої групи доц. Суходольська І.В. повідомила про досвід аналогічних
програм підготовки докторів філософії з екології вітчизняних і зарубіжних ЗВО, аналіз
яких було проведено на засіданні робочої групи, і запропонувала внести певні корективи в
Навчальний план ОНП 2021 р.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. До складу робочої групу ОНП включити представника здобувачів ВО аспірантку 1
курсу Басарабу Ілону Володимирівну.
2. Рекомендувати до розгляду Навчально-наукового відділу і проректора з наукової
роботи РДГУ оновлену освітньо-наукову програму та навчальний план ІІІ ступеня вищої
освіти (доктор філософії) спеціальності 101 «Екологія» на 2021-2022 н.р. з внесеними
змінами.
Результати відкритого голосування:
За – 14; проти – немає, утрималось – немає.
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СЛУХАЛИ: 7. Про порушення клопотання перед навчально-методичною комісією психологоприродничого факультету та Вченою радою РДГУ про схвалення і рекомендацію до затвердження
і друку «Рекомендації щодо застосування принади для знищення щурів і мишей «Біосан» у

тваринницьких приміщеннях» / Р.М. Сачук, Я.С. Стравський, Портухай О.І, Н.П. Болтик,
І.В. Двилюк, Н.В. Магрело, Г.В. Сус, С.В. Жигалюк. – К., 2020.
Рецензенти:
Лисиця А.В., д.б.н., професор, професор кафедри екології, географії та туризму
Рівненського державного гуманітарного університету;
Салата В.З., д.вет.н., доцент, доцент кафедри ветеринарно-санітарного
інспектування Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
ПОСТАНОВИЛИ:

клопотання перед навчально-методичною комісією
психолого-природничого факультету та Вченою радою РДГУ про схвалення і рекомендацію
до затвердження і друку «Рекомендації щодо застосування принади для знищення щурів і
мишей «Біосан» у тваринницьких приміщеннях» / Р.М. Сачук, Я.С. Стравський, Портухай
О.І., Н.П. Болтик, І.В. Двилюк, Н.В. Магрело, Г.В. Сус, С.В. Жигалюк. – К., 2020.
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