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Присутні: Войтович О.П., Герман Н.В., Глінська С.О., Зубкович І.В., Костолович М.І.,
Лико Д.В., Лико С.М., Лисиця А.В., Логвиненко І.П., Мартинюк В.О., Мартинюк Г.В.,
Портухай О.І., Рудик О.К., Суходольська І.Л., Якута О.О.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підготовку дипломних робіт студентами 4–го курсу спец. 101 «Екологія»
заочної форм навчання та подання їх на сайт РДГУ для перевірки на наявність
академічного плагіату.
2. Про підготовку кафедри до проведення звітної наукової конференції викладачів,
співробітників та здобувачів вищої освіти за 2019 рік.
3. Про результати ректорських контрольних робіт ІІ семестру 2019-2020 н.р.
4. .Про інформацію щодо виконання Листів МОН України №1/9-178 від 27 березня
2020 р. «Про завершення 2019/20 н.р.» та №1/9-224 від 27квітня 2020р. «Щодо окремих
питань діяльності закладів освіти під час карантину».
5. Про подання кандидатур до складу екзаменаційної комісії спец.: 101 Екологія,
014 «Середня освіта (Географія)» та 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)
по проведенню атестації у 2020 р.
6. Про використання викладачами кафедри платформ для дистанційної роботи зі
студентами.
СЛУХАЛИ: 1. Про підготовку дипломних робіт студентами 4–го курсу
спец. 101 «Екологія» заочної форми навчання та подання їх на сайт РДГУ для перевірки
на наявність академічного плагіату.
Завкафедри проф. Лико Д.В. та науковий керівник дипломних робіт студентів 4–го
курсу спец. 101 «Екологія» заочної форми навчання доц. Герман Н.В. повідомили про те,
що дипломні роботи студентів завершені й підготовлена вся супровідна документація до
захисту.
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 rectorat@rdgu.uar.net у
зазначені терміни з 06 травня 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: Інформацію прийняти до відома та подати дипломні роботи студентів 4–го

курсу спец. 101 «Екологія» заочної форми навчання на сайт РДГУ для перевірки на
наявність академічного плагіату в зазначені терміни – з 06 по 11 травня 2020 р.
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СЛУХАЛИ: 2. Про підготовку кафедри до проведення звітної наукової конференції

викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти за 2019 рік.
Завкафедри Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх з Наказом РДГУ №62-01-01 від
08 квітня 2020 р. «Про проведення звітної наукової конференції викладачів, співробітників
і здобувачів вищої освіти за 2019 рік».
Відповідно до Наказу та з метою належної організації та проведення звітної
наукової конференції викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти за 2019 рік
потрібно:
 керівникам кафедральних секцій до 21 квітня 2020 року подати в навчальнонауковий відділ на електронних носіях назви доповідей до програми звітної наукової
конференції РДГУ;
 провести звітну наукову конференцію викладачів, співробітників і здобувачів
вищої освіти за 2019 рік:
– 14 травня 2020 року пленарне засідання;
– 14-15 травня 2020 року секційні засідання (за розкладом факультетів).
 Секретарям секційних засідань подати протоколи в навчально-науковий відділ на
паперових носіях до 22 травня 2020 року.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Інформацію завкафедри прийняти до відома та виконання.
2. Керівникам кафедральних секцій до 21 квітня 2020 року подати в навчальнонауковий відділ на електронних носіях назви доповідей викладачів,
співробітників та здобувачів вищої освіти.
3. Секретарям секційних засідань подати протоколи в навчально-науковий відділ на
паперових носіях до 22 травня 2020 року.
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СЛХАЛИ: 3. Про результати ректорських контрольних робіт ІІ семестру 2019-2020 н.р.
Викладачі кафедри, які у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. проводили ректорські контрольні
роботи зі студентами спец. 101 «Екологія», 014 «Середня освіта (Географія)» та 015
«Професійна освіта (Туристичне обслуговування) представили результати їх виконання,
зокрема:
Таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт
зі спец. 101 Екологія (освітній ступінь ”Бакалавр”)
II семестр 2019-2020 н.р.

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни
Е - 21

2

2

0

0

0

100

0

100

0
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Е - 41

15

14

6,6

20,0

40,0

33,3

0

93,3

78,5

17

16

3,3

10,0

20,0

66,7

0
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39,25
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Таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт
зі спец. 014 Середня освіта. Географія (освітній ступінь ”Бакалавр”)
II семестр 2019-2020 н.р.

Цикл загальної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни
Г - 21

13

13

0

30,8

61,5

7,7

0

100

92,3

Г - 31

12

12

0

41,7

58,3

0

0

100

100

Г - 41

8

7

12,5

37,5

25,0

25,0

0

87,5

71,4

33

32

4,2

36,7

48,3

10,9

0

95,8

87,9

Економічна і
соціальна географія
України

014

Фізична географія
України
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Всього

5

4

3

2

%

%

%

%

%
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Таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт
зі спец. 015 Професійна освіта. Туристичне обслуговування
(освітній ступінь ”Бакалавр”) IІ семестр 2019-2020 н.р.

Цикл загальної підготовки. Дисципліни за вибором
ТО - 41

8

8

0

0

37,5

62,5

0

100

37,5

8

8

0

0

37,5

62,5

0

100

37,5

015

Географія
зовнішньополітичних зв’язків
Всього

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни
ТО - 31
015

Туристичне
країнознавство
Всього

7

7

0

14,3

71,4

14,3

0

100

85,7

7

7

0

14,3

71,4

14,3

0

100

85,7
3

%

4
%

3
%

2
%

МЕ-51

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни
9
9
0
55,6
11,1
33,3

0

100

66,7

9

9

0

44,4

44,4

11,1

0

100

88,9

18

18

0

50,0

27,8

22,2

0

100

77,8

МР-51

101
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Таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт
зі спеціальності 101 Екологія (освітній ступінь „Магістр”)
II семестр 2019-2020 н.р.

МЕ-51
МР-51

Всього

%

5

%

4

%

101

Людина і природа

%

0

0

100

100

5

5

0

20,0

80,0

0

0

100

100

МГ-51

Всього

%

2

МГ-51
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5
5
0
20,0
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3
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Таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт
зі спец. 014 Середня освіта. Географія (освітній ступінь „Магістр”)
II семестр 2019-2020 н.р.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Результати ректорських контрольних робіт ІІ семестру 2019-2020 н.р. схвалити та
затвердити.
2. Інформацію подати до деканату психолого-природничого факультету.
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СЛУХАЛИ: 4. Про інформацію щодо виконання Листів МОН України №1/9-178 від 27

березня 2020 р. «Щодо завершення 2019/20 навчального року» та №1/9-224 від 27 квітня
2020р. «Щодо окремих питань діяльності закладів освіти під час карантину».
Завкафедри, проф. Лико Д.В. ознайомила усіх присутніх викладачів з:
1.1.
Листом МОН України №1/9-178 від 27 березня 2020 р. «Щодо завершення
2019/20 навчального року».
Відповідно до наказу МОН від 16 березня 2020 р. № 406 «Про організаційні заходи
для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» керівники закладів освіти на період
карантину забезпечують виконання освітніх програм, зокрема шляхом організації
освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання. Рішення щодо
внесення змін до графіків освітнього процесу та необхідності продовження навчання
влітку керівники закладів освіти приймають самостійно в разі необхідності.
З урахуванням ситуації, що склалась, необхідно виконання кожним здобувачем
освіти індивідуального навчального плану, розробленого на основі відповідних освітньої
програми та навчального плану, з урахуванням особливостей організації освітнього
процесу в період карантину.
У разі неможливості забезпечення належної якості вищої освіти з використанням
технологій дистанційного навчання можуть бути ухвалені рішення щодо часткового
перенесення канікул та/або відпусток у зв'язку зі зміною графіку освітнього процесу для
окремих освітніх програм або підрозділів (наприклад, квітень-липень.
Чергові екзаменаційно-залікові сесії мають проводитись відповідно до затверджених
закладами вищої освіти графіків та розкладів. У разі дії в цей час заборони на відвідування
закладів освіти її здобувачами, семестрові заліки та екзамени можуть проводитись
дистанційно (у синхронному режимі) із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів
та жорсткого дотримання карантинних вимог усіма учасниками освітнього процесу.
Випуски здобувачів вищої освіти мають бути проведені своєчасно.
У разі настання планового строку переддипломної практики, атестації здобувачів
вищої освіти (атестаційних іспитів, захисту кваліфікаційних робіт тощо), крім єдиного
державного кваліфікаційного іспиту та атестації осіб, що здобувають ступені доктора
філософії, доктора мистецтва, доктора наук, під час заборони відвідування закладів освіти
її здобувачами, вони можуть проводитись дистанційно (у синхронному режимі) із
забезпеченням надійної автентифікації здобувачів та жорсткого дотримання карантинних
вимог усіма учасниками освітнього процесу. У разі проведення єдиного державного
кваліфікаційного іспиту випуск може бути відтермінований з урахуванням часу на його
проведення та оголошення результатів.
1.2. Листом МОН України №1/9-224 від 27 квітня 2020р. «Щодо окремих питань
діяльності закладів освіти під час карантину».
У зв’язку з тим, що до Міністерства освіти і науки України надходять запитання від
закладів освіти щодо окремих аспектів діяльності під час карантину Міністерством були
надані рекомендації щодо деяких з них, зокрема:
1) Щодо звітування про роботу науково-педагогічних працівників.
Інформуємо, що Законом України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних
та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)»
внесені зміни до статті 60 Кодексу законів про працю України, якими врегульовано
запровадження гнучкого режиму робочого часу і дистанційної (надомної) роботи на
підприємствах, в установах, організаціях.
Керівник закладу освіти повинен забезпечити облік відпрацьованого робочого часу та
контроль за трудовою дисципліною працюючих в цьому режимі.
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Планування і звітування про виконання роботи науково-педагогічними працівниками
може здійснюватися шляхом складання різних форм документів, передбачених
положенням про організацію освітнього процесу чи іншими внутрішніми документами
закладів вищої освіти. При цьому індивідуальний робочий план викладача
використовується як основний звітний документ про виконання ним навчальної,
наукової, методичної, організаційної та іншої запланованої роботи згідно з посадовою
інструкцією, розподілом педагогічного навантаження, величиною ставки. У разі потреби
рекомендуємо внести зміни до індивідуальних робочих планів викладачів стосовно
термінів виконання, переліку та обсягу завдань з метою чіткого відображення в них
діяльності у період карантину, зокрема:

зміни в розкладі занять на період карантину;

виконання наукових досліджень і підготовки публікацій;

заходи професійного розвитку, зокрема, опанування технологій дистанційного
навчання;

додаткове розроблення методичного забезпечення дисциплін для дистанційного
навчання;

проведення індивідуальних консультацій і додаткових контрольних заходів тощо.
Звертаємо увагу на необхідність фіксації викладачем в різній доступній формі
виконання ним педагогічного навантаження - фактів проведення занять, видачі завдань, їх
перевірки, консультування, проведення поточного і підсумкового контролів.
У разі неможливості виконання в повному обсязі годин аудиторних занять,
рекомендовано зараховувати замість них години роботи викладача зі студентами у формі
індивідуальних занять або консультацій у синхронному режимі, забезпечивши при цьому:

доведення до студентів інформації про розклад таких занять або консультацій, що
має бути складений із дотриманням в цілому обсягу аудиторних годин, із зазначенням
каналів зв'язку;

належну фіксацію відпрацьованого таким чином робочого часу.
Доступність викладача для студента, його присутність на віртуальному робочому місці
у встановлені години має бути забезпечена. Аналогічний підхід рекомендовано
використовувати для звітування про виконання педагогічного навантаження
науково-педагогічними працівниками, які працюють за сумісництвом і робота яких
оплачується за фактично відпрацьовані години.
Розглядаючи проблему звітування щодо проведення різних видів занять в умовах
дистанційного навчання, відзначено, що навіть формат лекції не обмежує викладача лише
презентацією певного обсягу теоретичного матеріалу і не виключає:

проведення опитування для активування раніше здобутих знань чи отримання
зворотного зв'язку про попереднє опрацювання рекомендованого матеріалу, рівень
розуміння поточного викладу;

застосування методів активного навчання, постановки завдань студентам,
виконання яких є найкращим підтвердженням проведення заняття та його
результативності.
Заповнення журналів груп та іншої документації в паперовій формі може
здійснюватися після завершення обмежувальних заходів. Водночас рекомендовано
запроваджувати електронні журнали, доступні для поточного моніторингу керівникам
структурних підрозділів закладів вищої освіти.
Створенню належної мотивації до навчання сприяє чітке визначення на початку курсу
та доведення до студентів критеріїв оцінювання залежно від виконаної студентом
навчальної роботи.
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Одним з елементів системи внутрішнього забезпечення якості, передбаченим
Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої
освіти (ЕSG, 2015), є вивчення очікувань, потреб і рівня задоволеності студентів стосовно
програми дисципліни, наявних навчальних ресурсів та отриманої від викладача
підтримки.
2) Щодо питань захисту кваліфікаційних робіт, їх обсягу та змісту.
З метою створення сприятливих умов для підготовки кваліфікаційних робіт (проєктів)
запропоновано максимально наблизити час проведення атестації здобувачів вищої освіти
та ОКР молодшого спеціаліста до дати закінчення навчання. Водночас, враховуючи
обмежений доступ до інформаційних ресурсів та матеріально-технічної бази в окремих
випадках вважається припустимим звуження тематики кваліфікаційних робіт (проєктів),
зокрема оптимізацію вимог до експериментальної частини кваліфікаційної роботи
(проєкту) тощо.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію завкафедри прийняти до відома та виконання.
2.
Семестрові заліки та екзамени проводити дистанційно (у синхронному
режимі) із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів та жорсткого дотримання
карантинних вимог усіма учасниками освітнього процесу.
3.
Внести зміни до індивідуальних робочих планів викладачів стосовно
термінів виконання, переліку та обсягу завдань з метою чіткого відображення в них
діяльності у період карантину, зокрема:
 зміни в розкладі занять на період карантину;
 виконання наукових досліджень і підготовки публікацій;
 заходи професійного розвитку, зокрема, опанування технологій дистанційного
навчання;
 додаткове розроблення методичного забезпечення дисциплін для дистанційного
навчання;
 проведення індивідуальних консультацій і додаткових контрольних заходів тощо.
4.
У зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» та
запровадженням гнучкого режиму робочого часу і дистанційної (надомної) роботи
звітування про роботу науково-педагогічних працівників проводити шляхом складання
різних форм документів, передбачених положенням про організацію освітнього процесу
чи іншими внутрішніми документами закладів вищої освіти. При цьому індивідуальний
робочий план викладача використовується як основний звітний документ про
виконання ним навчальної, наукової, методичної, організаційної та іншої запланованої
роботи. Викладачам фіксувати виконання ними педагогічного навантаження - фактів
проведення занять, видачі завдань, їх перевірки, консультування, проведення поточного і
підсумкового контролів.
5.
Здобувачам вищої освіти також звітуватись про виконання ними
індивідуального плану роботи студента у період карантину.
6.
Звіти науково-педагогічних працівників про виконання ними індивідуальних
робочих планів викладачів у період карантину подавати в електронному носії на googleдиск кафедри та у паперовому варіанті у номенклатуру справ кафедри.
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СЛУХАЛИ: 5. Про подання кандидатур до складу екзаменаційної комісії спец.: 101
Екологія, 014 «Середня освіта (Географія)» та 015 «Професійна освіта (Туристичне
обслуговування) по проведенню атестації у 2020 р.
Завкафедри, проф. Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх зі складом екзаменаційної
комісії по проведенню атестації у 2020 р., а саме:
Освітньо-професійна програма «Екологія»
Спеціальність: 101 «Екологія»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Денна форма навчання:
(к-ть студентів) студентів 15
(к-ть студентів) захищають дипломні роботи 15
1 групи ( 2 підгрупи )
Екзаменатори:
1) Захист дипломних робіт:
а) Логвиненко Ірина Павлівна – кандидат біологічних наук, доцент, кафедра екології,
географії та туризму;
б) Портухай Оксана Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, кафедра
екології, географії та туризму;
Секретар ЕК: Рудик Оксана Касянівна, старший лаборант, кафедра екології, географії та
туризму.
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Географія)»
Спеціальність: 014 «Середня освіта (Географія)»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Денна форма навчання:
(к-ть студентів) студентів 8
(к-ть студентів) захищають дипломні роботи 4
1 групи ( __ підгрупи )
(к-ть студентів) складають кваліфікаційний іспит 4
Екзаменатори:
1) Захист дипломних робіт:
а) Войтович Оксана Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, кафедра екології,
географії та туризму;
б) Логвиненко Ірина Павлівна – кандидат біологічних наук, доцент, кафедра екології,
географії та туризму
2) Складання кваліфікаційного іспиту:
а) Костолович Марія Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра екології,
географії та туризму;
б) Зубкович Іван Васильович – викладач, кафедра екології, географії та туризму.
Секретар ЕК: Рудик Оксана Касянівна, старший лаборант, кафедра екології, географії та
туризму.
Освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)»
Спеціальність: 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Денна форма навчання:
(к-ть студентів) студентів 8
(к-ть студентів) захищають дипломні роботи 4
1 групи ( __ підгрупи )
(к-ть студентів) складають кваліфікаційний іспит 4
Екзаменатори:
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1) Захист дипломних робіт:
а) Трохимчук Ірина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра біології та
здоров’я людини;
2) Складання кваліфікаційного іспиту:
а) Мартинюк Віталій Олексійович – кандидат географічних наук, професор, кафедра
екології, географії та туризм;
Секретар ЕК: Рудик Оксана Касянівна, старший лаборант, кафедра екології, географії та
туризму.
Освітньо-професійна програма «Екологія»
Спеціальність: 101 «Екологія»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Заочна форма навчання:
(к-ть студентів) студентів 3
(к-ть студентів) захищають дипломні роботи 3
1 групи ( ____ підгрупи )
Екзаменатори:
1) Захист дипломних робіт:
а) Портухай Оксана Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, кафедра
екології, географії та туризму;
б) Суходольська Ірина Леонідівна – кандидат біологічних наук, доцент, кафедра екології,
географії та туризму;
Секретар ЕК: Рудик Оксана Касянівна, старший лаборант, кафедра екології, географії та
туризму.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Кандидатури до складу екзаменаційної комісії спец.: 101 Екологія, 014 «Середня
освіта (Географія)» та 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування) по
проведенню атестації у 2020 р. схвалити та затвердити й подати до деканату психологоприродничого факультету.
2.
Секретарем екзаменаційної комісії спец.: 101 Екологія, 014 «Середня освіта
(Географія)» та 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування) по проведенню
атестації у 2020р. призначити ст. лаборанта кафедри екології, географії та туризму
Рудик О.К.
СЛУХАЛИ: 6. Про використання викладачами кафедри платформ для дистанційної
роботи зі студентами.
Усі викладачі кафедри повідомили про використання ними платформ для
дистанційної роботи зі студентами під час карантину, зокрема:
№
з/п

ПІБ викладача

1.
ВОЙТОВИЧ Оксана Петрівна

2.

ГЕРМАН Наталія Володимирівна

3.
ЗУБКОВИЧ Іван Васильович

Назва дисципліни
Хімія з основами біогеохімії
Теорія і практика екологічної освіти
Концепції сучасного природознавства
Міжнародний туризм
Органічна хімія
Екологічна стандартизація і сертифікація
Екологія;
Медична екологія
Картографія з основами топографії.
Рекреалогія та географія туризму.
Географічних моніторинг.
Геоінформаційні технології в географії

Назва використання платформ
Googl-диск кафедри. Електронна пошта.
Viber. Фейсбук. Планується Zoom

Телефон. Googl-диск кафедри.
Телефон. Viber. Facebook. Електронна
пошта. Googl-диск кафедри. Планується
Zoom
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4.
КОСТОЛОВИЧ Марія Ігорівна

5.
ЛИКО Дарія Василівна
6.

ЛИКО Сергій Михайлович

7.
ЛИСИЦЯ Андрій Валерійович

8.

ЛОГВИНЕНКО Ірина Павлівна

9.

МАРТИНЮК Віталій
Олексійович

10.
МАРТИНЮК Галина
Валентинівна

11.
ПОРТУХАЙ Оксана Іванівна

12.

СУХОДОЛЬСЬКА
Леонідівна

13.
ЯКУТА Ольга Олексіївна

Ірина

Радіобіологія
Історична географія з основами етнографії
Методика викладання фах. географ. дисциплін у
ЗВО.
Туроперейтинг.
Асистентська практика
Географія грунтів з основами ґрунтознавства;
Глобальні проблеми довкілля;
Суспільно-географічне прогнозування;
Ґрунтознавство

Телефон. Електронна пошта. ZoomКонференція, Viber. Skype. Googl-диск
кафедри

Медична хімія.
Антропогенний вплив на природні екосистеми.
Індикація та біотестування забруднених
територій.
Радіологічний контроль сировини та продукції.
Соціально-гігієнічний моніторинг.
Ветслужба (ВЕТ1, ВЕТ2)
Біогеографія
Економічна і соціальна географія України
Регіональна економічна і соціальна географія
світу
Маркетинг в туризмі
Спеціальний туризм
Організація екскурсійної діяльності
Туризм і безпека туристичних заходів
Географія материків та океанів
Основи природознавства
Екологія
Конструктивна географія (червень)
Оглядові лекції (червень)
Хімія аналітична
Хімія органічна та біорганічна,
Хімія з основами геохімії

Телефон: +38097-3322466
Viber: +38063-3692-867
Skype: lysycya1
Електронна пошта. lysycya@ukr.net
Googl-диск кафедри.
Zoom

Урбоекологія
Метеорологія і кліматологія
Загальна екологія (та неоекологія)
Технологія
та
організація
туристичної
діяльності
Основи екологічного аудиту
Екологічний менеджмент і аудит
Гідрологія.
Основи екології.
Теорія і методологія географічної науки.
Рекреаційне природокористування.
Популяційна екологія рослин
Екологічна експертиза
Ландшафтно-екологічний аналіз катастроф
Методика туристично-рекреаційних досліджень
Лісівництво з основами лісознавства

Телефон. Googl-диск кафедри.
Електронна пошта. Viber. Телефон

Телефон. Електронна пошта.
Googl-диск кафедри. Skype.

Viber.

Електронна пошта. Viber. Googl-диск
кафедри
Електронна пошта. Googl-диск кафедри.
Viber. Телефон.
Лабораторні роботи
за допомогою
віртуальної хімічної лабораторії Virtual
Lab згідно Освітньої платформа онлайн
Edu Future, а також домашні хімічні
експерименти в студії ZIK
Телефон, електронна пошта, Googl-диск
кафедри, Viber, Skype. Планується
Moodle для проведення підсумкової
атестації

Телефон. Електронна пошта. Viber.
Фейсбук. Googl-диск. Googl-форми для
тестування. Zoom. Skype. Сайт кафедри
Телефон. Електронна пошта.
WhatsApp. Google-диск кафедри

Viber.

ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію прийняти до відома та подати до деканату психологоприродничого факультету.

Завкафедри

______________ Д.В. Лико

Секретар

______________ О.К. Рудик
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