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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, 
Тимощук В. Є. – в. о. начальника управління екології та природних ресурсів Волинської 
ОДА, Плахотна Л. В. – начальник управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА, 

Мушка В. Г – директор Луцького міжрайонного управління водного господарства, 
Шворак А. М. – директор ТзОВ «Інститут земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища», Квашук Л. В. – заступник начальника Волинського ЦГМ, Мольчак Я. О. – 
д. геогр. н., професор кафедри екології і агрономії Луцького національного технічного 

університету, Макарчук І. – студентка третього курсу географічного факультету 
спеціальності 103 Науки про Землю, Шевчук О. – студентка другого курсу географічного 
факультету спеціальності 103 Науки про Землю, Никонюк У. – 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) 
Гідрологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, із внесенням змін до 
навчального плану 2020–2021 н. р., відповідно до сучасних вимог із урахуванням 

пропозиції роботодавців та здобувачів освіти, відповідно до сучасних вимог із 
урахуванням пропозиції роботодавців та здобувачів освіти. 

 

Виступили: 
1. Забокрицька М. Р., гарант ОПП Гідрології, доцент, запропонувала (згідно із 

загально-університетськими вимогами) перейменувати таку ОК, як Історія та культура 

України в ОК Україна у європейському культурному та історичному контекстах  
2. Мольчак Я. О., д. геогр. н., професор кафедри екології і агрономії Луцького 

національного технічного університету, висловив пропозицію долучити таку ОК, як 
Раціональне використання та охорона водних ресурсів, з метою формування професійних 

якостей у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 



3. Фесюк В. О., професор, запропонував, відповідно до вимог «Положення про 

порядок формування індивідуальної траєкторії навчання студентів Волинського 

національного університету імені Лесі Українки», уніфікувати перелік вибіркових 

дисциплін. 

4. Нетробчук І. М., доцент, подала пропозицію оптимізувати перелік ОК циклу 

загальної підготовки, а саме ввести таку ОК, як Інформаційні технології, ГІС і 

дистанційне зондування Землі.  

5. Лисак О. В., начальник відділу екології Луцької міської ради, проаналізувавши 

зміст ОПП Гідрологія, схвально виступила щодо змісту ОП, зазначивши при цьому, що 

вона відповідає сучасним вимогам щодо фахової підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю, а також 

потребам ринку праці. 

Ухвалили:  

1. Підтримати пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми 

Гідрологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти й відповідного навчального 

плану на 2020–2021 н. р., а саме: по-перше, перейменувати таку ОК, як Історія та 

культура України в ОК Україна у європейському культурному та історичному 

контекстах (згідно із загально-університетськими вимогами); по-друге, оптимізувати 

перелік ОК циклу загальної підготовки, зокрема ввести таку ОК, як Інформаційні 

технології, ГІС і дистанційне зондування Землі; по-третє, долучити ОК Раціональне 

використання та охорона водних ресурсів, з метою формування професійних якостей у 

здобувачів першого (бакалаврського)рівня вищої освіти; по-четверте, відповідно до 

вимог «Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання 

студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки», уніфікувати 

перелік вибіркових дисциплін. Крім того, перенести з блоку вибіркових ОК до блоків 

ОК загальної і професійної підготовки такі ОК, як Географічне моделювання та 

прогнозування, а також Методи прикладних досліджень, що дозволить вивчати ці ОК 

усіма (без винятку) здобувачами, а також сприятиме отриманню програмних результатів 

навчання, відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 103 Науки ро Землю 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

2. Затвердити оновлену освітньо-професійну програму Гідрологія для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та відповідний навчальний план на 2020–2021 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. 

 

 


