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Голова – Фесюк В. О. 

Секретар – Забокрицька М. Р. 

ПРИСУТНІ: інж. I категорії Антипюк О. В., ст. викл. Білецький Ю. В., доц. Вовк О. П., 

доц. Забокрицька М.Р., ст. викл. Карпюк З. К.,інж. ІІ категорії Качаровський Р. Є.,ст. 

лаб. Ковальчук С. І., доц. Мельнійчук М. М., ст. лаб. Міщанчук Л. О., доц. Міщенко О. В., 

доц. Нетробчук І.М., доц. Павловська Т. С., проф. Петлін В.М., доц. Полянський С. В., 

доц. Тарасюк Н. А., проф. Фесюк В. О., ас. Чабанчук В.Ю., доц. Чижевська Л. Т. 

 

Запрошені особи: Мушка В. Г. – директор Луцького міжрайонного управління 

водного господарства, Лисак О. В. – начальник відділу екології Луцької міської ради, 

Кравчук Р. С. – начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, 

Плахотна Л. В. – начальник управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА, 

Квашук Л. В. – заступник начальника Волинського ЦГМ, Макарчук І. – студентка другого 

курсу географічного факультету спеціальності 103 Науки про Землю, Шевчук О. – 

студентка першого курсу географічного факультету спеціальності 103 Науки про Землю. 

 

Слухали: 

Фесюка В. О., завідувача каф. фізичної географії, професора, з інформацією про 

необхідність перегляду та удосконалення освітньо-професійної програми (ОПП) 

103 Науки про Землю для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, із внесенням змін 

до навчального плану 2019–2020 н. р., відповідно із вимогами Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 103 Науки про Землю для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

(прийнятий 24.05.2019 р.) та з урахуванням пропозицій роботодавців і здобувачів освіти.  

Виступили: 

1. Забокрицька М. Р., гарант ОПП Гідрологія, проінформувала присутніх про зміст 

Стандарту вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, який прийняли 24.05.2019 р., зауваживши при цьому, 

що кваліфікація відповідно до Стандарту набула вигляду: бакалавр Наук про Землю. Крім 

цього, підкреслила, що замість складання державного іспиту випускники бакалаврату 

захищатимуть випускну кваліфікаційну роботу. А з метою забезпечення набуття 

здобувачами загальних компетентностей (відповідно до вимог Стандарту) до циклу 

загальної підготовки запропонувала ввести такі ОК, як Основи трудового права та 

підприємницької діяльності, а також Безпека життєдіяльності та охорона праці. 

2. Мушка В. Г., директор Луцького міжрайонного управління водного 

господарства, проаналізувавши зміст ОПП Гідрологія, запропонував перенести такі 



вибіркові ОК, як Гідробіологія, Гідрогеологія, Океанологія, Гідрохімія Світового океану, 

Екологічна безпека, Гідрографія України з блоку вибіркових ОК до блоків ОК загальної і 

професійної підготовки. 

3. Лисак О. В., начальник відділу екології Луцької міської ради, запропонувала 

долучити до ОПП Гідрологія та відповідного навчального плану 2019–2020 н. р. такі ОК, 

як Гідрометрія, Руслові процеси, Гідроекологічний моніторинг, Водогосподарські 

розрахунки, Управління водними ресурсами, Ландшафтна екологія, Водні ресурси 

України, Еколого-правові основи водного господарства України. 

4. Нетробчук І. М., доцент, запропонувала внести зміни до структури ОК. Зокрема, 

замінити курсову роботу з Гіроекологічного моніторингу на курсову роботу з Гідрографії 

України. 

5. Макарчук І., студентка 2-го курсу географічного факультету спеціальності 

103 Науки про Землю, висловила побажання здобувачів щодо вивчення такої ОК, яка б 

передбачала дослідження здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

гідроекологічних проблем Волинської області. 

Ухвалили:  

1. Підтримати пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми 

Гідрологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, із внесенням змін до 

навчального плану 2019–2020 н. р., а саме: по-перше, запровадити захист випускної 

кваліфікаційної роботи випускниками бакалаврату; по-друге, до циклу обов’язкових ОК 

долучити такі ОК, як Гідробіологія, Гідрогеологія, Океанологія, Гідрохімія Світового 

океану, Екологічна безпека, Гідрографія України; по-третє, ввести до ОПП Гідрологія та 

відповідного навчального плану такі ОК, як Гідрометрія, Руслові процеси, 

Гідроекологічний моніторинг, Водогосподарські розрахунки, Управління водними 

ресурсами, Ландшафтна екологія, Водні ресурси України, Еколого-правові основи 

водного господарства України; по-четверте, внести зміни до структури ОК – замінити 

курсову роботу з Гідроекологічного моніторингу на курсову роботу з Гідрографії України; 

по-п’яте, доповнити ОПП Гідрологія дисципліною, яка б передбачала б дослідження 

гідроекологічних проблем Волинської області. 

2.Затвердити оновлену освітньо-професійну програму Гідрологія для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та відповідний навчальний план 2019–2020 н. р. і 

рекомендувати їх на розгляд Вченої ради університету. 

 

 

 

 Завідувач кафедри фізичної географії     проф. Фесюк В. О. 

 

 

 

 Секретар кафедри фізичної географії     доц. Забокрицька М. Р. 

 

 


