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

Кравчук Р. С. – начальник управління 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. С. – 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, із внесенням змін до 

навчального плану 2018–2019 н. р. відповідно до сучасних вимог та з урахуванням 

пропозицій роботодавців та здобувачів освіти. 

Виступили: 

1. Забокрицька М. Р., гарант освітньо-професійної програми Гідрологія, 

проаналізувавши особливості ОПП Гідрологія для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, засвідчила її узгодженість, як з вимогами законодавчих і нормативних документів, 

які регламентують надання освітніх послуг ЗВО в Україні, так і потребами ринку праці. 

Запропонувала запровадити викладання такої ОК, як Методи гідрологічних досліджень, 

оскільки це сприятиме формуванню у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти компетентностей щодо проведення наукових гідрологічних, гідрохімічних та 

гідроекологічних досліджень. 

2. Лисак О. В., начальник відділу екології Луцької міської ради, зазначила, що у 

структурі ОПП Гідрологія, яка містить цикли нормативних і вибіркових ОК, в логічній 

послідовності підібрані всі освітні компоненти, які сприятимуть формуванню у здобувачів 

необхідних компетентностей. При цьому, підтримала пропозицію гаранта ОПП Гідрологія 

Забокрицької М. Р., однозначно підсилити гідрологічну науково-дослідницьку складову 

ОПП, ввівши відповідний освітній компонент.  



Ухвалили: 

1. Підтримати пропозицію гаранта ОПП Гідрологія щодо вдосконалення освітньо-

професійної програми Гідрологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти й 

відповідного навчального плану на 2018–2019 н. р., шляхом внесення до переліку 

вибіркових ОК, таку ОК, як Методи гідрологічних досліджень (згідно з побажаннями 

стейкхолдерів). 

2. Затвердити оновлену освітньо-професійну програму Гідрологія першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та відповідний навчальний план і рекомендувати їх на 

розгляд Вченої ради університету. 

 

 

 

 Завідувач кафедри фізичної географії     проф. Фесюк В. О. 

 

 

 

 Секретар кафедри фізичної географії     доц. Забокрицька М. Р. 

 


