
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Географічний факультет 

Витяг з протоколу 

       «12» травня 2021 р.                        Л у ц ь к                                             № 12 

засідання кафедри фізичної географії 
 

Голова – Фесюк В. О. 

Секретар – Забокрицька М. Р. 

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

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

лаб. Ковальчук С. І., лаб. Мельник О. В., 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., ст. викл. Чабанчук В. Ю., 

доц. Чижевська Л. Т. 

 

Запрошені особи: Лисак О. В. – начальник відділу екології Луцької міської ради, 

Тимощук В. Є. – в. о. начальника управління екології та природних ресурсів Волинської 

ОДА, Кравчук Р. С. – заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів у 

Волинській області, Квашук Л. В. – заступник начальника Волинського ЦГМ, 

Ганущак М. М. – завідувач сектору гідрологічного прогнозування Волинського ЦГМ, 

Мельничук М. – аспірантка другого курсу спеціальності 103 Науки про Землю, 

Макарчук І. – студентка четвертого курсу географічного факультету спеціальності 

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

спеціальності 103 Науки про Землю, Никонюк У. – студентка другого курсу географічного 

факультету спеціальності 103 Науки про Землю, Свиріпа З. – студентка першого курсу 

географічного факультету спеціальності 103 Науки про Землю. 

 

Слухали: 

Фесюка В. О., завідувача каф. фізична географія, професора, з інформацією про 

необхідність перегляду та удосконалення освітньо-професійної програми (ОПП) 

Гідрологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та внесення змін до 

навчального плану 2021–2022 н. р. 

Виступили: 

1. Забокрицька М. Р., гарант ОПП Гідрологія, доцент, проінформувала присутніх 

про необхідність (згідно вимог університету): по-перше, зменшити обсяг кредитів на 

такі ОК, як Україна у європейському культурному та історичному контекстах, 

Українська мова (за професійним спрямуванням) та Філософія – з 4 кредитів до 

3 кредитів; по-друге, форму контролю (іспит) для таких ОК, як Україна у європейському 

культурному та історичному контекстах, а також Філософія перевести у залік; по-третє, 

для ОК Іноземна мова (за професійним спрямуванням) збільшити обсяг кредитів з 10 до 

12.  

2. Фесюк В. О., професор, повідомив, що згідно із сучасними вимогами щодо 

формування ОПП Гідрологія, необхідно обсяг практичної підготовки здобувачів 

збільшити до 24 кредитів. 



3. Ганущак М. М., завідувач сектору гідрологічного прогнозування Волинського 

обласного центру з гідрометеорології, запропонувала запровадити практику з 

Гідрометеорології, зазначивши при цьому, що Волинський обласний центр з 

гідрометеорології забезпечить базу для її проведення. 

4. Вовк О. П. доцент, запропонував ввести до ОПП Гідрологія таку ОК, як  

Переддипломна практика, під час проходження якої здобувачі першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти матимуть можливість, в повній мірі, зібрати та опрацювати науковий 

матеріал для написання випускної кваліфікаційної роботи та більш ретельно 

підготуватися до її захисту. 

5. Свиріпа З., студентка першого курсу спеціальності 103 Науки про Землю, 

висловила побажання студентів-першокурсників, щодо вивчення ОК Гідроекологічний 

моніторинг протягом двох семестрів, з метою засвоєння специфіки проведення 

моніторингових гідролого-гідрохімічних спостережень у різні фази гідрологічного року . 

Ухвалили:  

1.Підтримати пропозиції щодо вдосконалення ОПП Гідрологія для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти й відповідного навчального плану на 2021–2022 н. р., 

а саме (згідно вимог університету): по-перше, зменшити обсяг кредитів на такі ОК, як 

Україна у європейському, культурному та історичному контекстах, Українська мова (за 

професійним спрямуванням), а також Філософія – з 4 кредитів до 3 кредитів; по-друге, 

форму контролю (іспит) для таких ОК, як Україна у європейському культурному та 

історичному контекстах, а також Філософія перевести у залік; по-третє, для такої ОК, як 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) збільшити обсяг кредитів з 10 до 12. Крім 

того, збільшити обсяг практичної підготовки здобувачів до 24 кредитів. Ввести до 

ОПП Гідрологія практику з Гідрометеорології, а також Переддипломну практику. 

Запровадити вивчення такої ОК, як Гідроекологічний моніторинг протягом двох 

семестрів, з метою засвоєння специфіки проведення моніторингових гідролого-

гідрохімічних спостережень у різні фази гідрологічного року.  

2.Затвердити оновлену ОПП Гідрологія для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти та відповідний навчальний план на 2021–2022 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. 

 

 

 


