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1.

КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

1.1. Штат науково-педагогічного (педагогічного) персоналу кафедри на навчальний
рік затверджено в кількості 17,5 ставок, із них:
Всього
ставок

Розподіл за джерелами фінансування
загальний фонд
спеціальний фонд - погодинно
Всього
у тому числі
у тому числі
професорів доцентів
ст.
викладачів Всього професорів доцентів
ст.
викладачів
викладачів
викладачів
17,5 14,95
4
9,45
1
0,5
2,55
1,3
1,15
0,1
-

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено в кількості 4 ставок.

У момент складання плану роботи кафедри:
штат НДС І НДЛ
докторантів
очних аспірантів
заочних аспірантів
здобувачів

__-___ осіб;
_1_ осіб;
_5_ осіб;
_1_ осіб;
_1_ осіб;

Всього по кафедрі _8_ осіб.
1.3. У розпорядженні кафедри перебувають приміщення загальною площею
305,4 кв. м, у тому числі:
навчальних лабораторій 6 кімнат площею 185,1 кв. м,
комп’ютерних класів 1 шт., площею 16,8 кв. м, з кількістю __ комп’ютерів типу
____________________________________;
лабораторій НДС 1 кімната площею 24,9 кв. м.

І

ІІ

ІІІ

Всього
за рік
денна
вечірня
заочна
(дистанційна)
екстернат
разом
денна
вечірня
заочна
(дистанційна)
екстернат
разом
денна
вечірня
заочна
(дистанційна)
екстернат
разом
денна
вечірня
заочна
(дистанційна)
екстернат
разом
298

480

1472

220
94
18
64
24
2
28
748

1770 1780
1273 1298
714
386
237
48
179
86
164
170
161
314
431
424
168
157
5604
4156

182
180
96
15
15
41
44
6
32
611

1455 1478
482
15
63
127
214
320
456
157
4767

267
201
310
473
827
325
9012

190
15
33
105
68
8
60
1359

3225 3258 1196
15
300
306
378
481
887
325
10371

400

2745 2858 1006
1560 620

Керівництво і
приймання
індивідуальних завдань:

Всього

Керівництво аспірантами, здобувачами
та стажування викладачів, кафедрою.
Куратор

Керівництво, консультування,
рецензування та проведення захисту
дипломних робіт.
Екзаменатори ДІК

Проведення державних екзаменів

Керівництво навчальною і виробничою
практикою

Проведення семестрових екзаменів

Проведення заліку

курсових робіт і проектів

розрахункових, графічних та
розрахунково-графічних робіт

рефератів, аналітичних
оглядів, перекладів

Перевірка контрольних (модульних)
робіт, що виконуються під час
самостійної роботи.
Контр. роб-ти з/в

Перевірка контрольних (модульних)
робіт, що виконуються під час
аудиторних занять

Проведення екзаменаційних
консультацій.
О.К. до дер. іспитів

Проведення консультацій протягом
семестру

Проведення індивідуальних занять

Проведення семінарських занять

Проведення лабораторних занять

Проведення практичних занять

Читання лекцій

Форма навчання

Семестри

1.4. Обсяг навчальної роботи кафедри складає _10371__ годин, із них:

219
115
140
159
403
168
4856

2. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
№ з/п

Основні обговорювані питання

Строк проведення

2

3

Відмітка
про виконання
4

1. Про організацію навчального процесу та перспективи розвитку кафедри на 2018-19
н.р.
2. Про обговорення та схвалення:

розподілу навчального навантаження між штатними викладачами кафедри на
2018-19н.р.;
робочих
програм
навчальних
дисциплін,
які
читаються
у І семестрі 2018-19н.р.;
навчально-методичного
забезпечення
дисциплін
2018-19н.р.
( методичних рекомендацій до:
до самостійної роботи студентів;
до виконання лабораторних робіт;
з підготовки до практичних занять;
до написання курсових та дипломних робіт
3. Про затвердження на 2018-19н.р.:
загальних обсягів навчального навантаження по кафедрі;
індивідуальних планів професорсько-викладацького складу кафедри
1. Про обговорення і затвердження на 2018-19н.р.:
- плану:

роботи кафедри;
виховної роботи кафедри;
роботи наукового та методичного семінарів;
- тематики:
магістерських робіт для студентів 5-го курсу денної форми навчання спец. 101
«Екологія»;
- курсових робіт та членів комісії із захисту курсових робіт;
- графіків: відкритих занять; контролю за СРС; комплексних контрольних робіт
2.
Про
внесення
змін
до
графіку
навчального
процесу
2018-19н.р.
3. Про проведення практик
4. Атестація аспірантів кафедри 1-го року навчання про наукову роботу за 20172018 н.р.
5. Про підготовку до акредитації спец. 101 «Екологія» та спец. 014.07 «Географія»
1. Про організацію і проведення розподілу ставок навчального навантаження
науково-педагогічним працівникам РДГУ (в т.ч. концертмейстерам) на 2017/18 н.р. та
зміну істотних умов праці з 1 вересня 2018 року
2. Про атестацію аспірантів кафедри про виконану роботу за 2017-2018 р.н.
3. Про зміну наукового керівника кандидатської дисертації Андрійчука Сергія
Володимировича за темою "Оцінка геоекологічного стану озер Волинського Полісся та
засади оптиимізації природокористування"
1. Атестація здобувачів та аспірантів кафедри про наукову роботу за 2017-2018 н.р.
2. Представлення викладачами кафедри навчально-методичного забезпечення
дисциплін, які ними читаються у І семестрі 2018-19 н.р.
3. Про підготовку до проведення Міжнародної науково-практичної конференції
«Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку»
»
1. Представлення викладачами кафедри навчально-методичного забезпечення
дисциплін, які ними читаються у 2018-19 н.р. у відповідності до Наказу Рівненського
державного гуманітарного університету №184-01-01 від 12 жовтня 2018 року «Про
затвердження переліку компонентів навчально-методичного комплексу дисциплін»
2. Про результати проведення Міжнародної науково-практичної конференції
«Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку»
».
3. Про переведення доцента кафедри екології, географії та туризму Войтович
Оксани Петрівни на посаду професора кафедри з 01 листопада 2018 р.
1. Про підготовку магістерських робіт студентів 6-го курсу денної форми навчання
спец. 101 «Екологія».
2. Про навчально-методичну роботу кафедри екології, географії та туризму
щодо якості підготовки майбутніх фахівців за спец.: 101 Екологія,
014.07 Середня освіта (Географія), 015 Професійна освіта (Туристичне обслуговування)
3. Про подання викладачами пропозицій щодо проведення профорієнтаційної
роботи.
1. Про допуск студентів 6-го курсу денної форми навчання спец. 101 «Екологія» до
захисту магістерських робіт;
2. Про підготовку до зимової заліково-іспитової сесії 2018-19н.р.
3. Про підготовку до написання ректорських контрольних робіт у І семестрі
2018-19 н.р.
1.
Про
затвердження
звітів
кураторів
академічних
груп
за І семестр 2018-19 н.р.
2. Про обговорення і затвердження звіту кафедри про наукову та науково-технічну
діяльність за 2018 рік
3.
Про
результати
написання
комплексних
контрольних
робіт
у І семестрі 2018-19н.р.

29 серпня 2018 р.
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05 вересня 2018 р.

Протокол № 11

11 вересня 2018 р.

Протокол № 12

09 жовтня
2018 р.

Протокол № 13

24 жовтня
2018 р.

Протокол № 14

13 листопада 2018р.

Протокол № 15

11 грудня
2018 р.

Протокол № 16

28 грудня
2018 р.

Протокол № 17

1

І семестр
1.

-

2.




3.

4.

5.

6.

ІІ семестр
1.

1. Про результати зимової іспитової сесії І семестру 2018-19 н.р.
2. Про звіти викладачів щодо виконання індивідуальних планів, стан методичної
роботи за І семестр 2018-19н.р.
3. Про затвердження звіту з виконання плану роботи кафедри за І семестр
2018-19н.р.

2. 1. Про результати захисту дипломних робіт магістрів VI курсу спец. 101 «Екологія»,

2. Про розгляд і затвердження плану навчально-методичних розробок на весняний
семестр
3. Різне
3.
1. Про підготовку навчально-методичного забезпечення дисциплін ІІ семестру 201819 н.р.
2.
Про
затвердження
графіків
СРС
та
відкритих
занять
ІІ семестру 2018-19н.р.
3. Про конкурсне обрання заміщення посад науково-педагогічних працівників у
поточному 2018-19н.р.
4. Про підготовку дипломних робіт студентами 4–го курсу спец. 101 «Екологія»
заочної форми навчання.
6. Про схвалення до затвердження програм та іспитових білетів вступних іспитів на
2019 рік.
1. Про підготовку кафедри до проведення звітної наукової конференції
4.
викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти за 2018 рік.
2. Про проведену кафедрою профорієнтаційну роботу за 2018-19н.р.
3. Про підготовку до проведення комплексних контрольних робіт у ІІ семестрі
2018-19н.р.
1. Про підготовку дипломних робіт студентами 4–го курсу спец. 101 «Екологія»
5
денної форми навчання.
2. Заслуховування звітів аспірантів (Якута О.О., Андрійчук С.В., Штокало С.С.,
Степанюк Я.В.) та здобувача Пепко В.О.) про виконану роботу за І півріччя 201819н.р.
3. Про результати проведення комплексних контрольних робіт у ІІ семестрі 201819н.р.
1. Про допуск студентів 4-го курсу напряму підготовки (спеціальності) 6.040106
6
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
та спец. 101 «Екологія» денної та заочної форми навчання до захисту дипломних робіт
та про призначення рецензентів.
2. Заслуховування звітів аспірантів (Зубкович І.В., Савчук Л.К.) про виконану
роботу за І півріччя 2018-19н.р.
1. Про організацію і проведення розподілу ставок навчального навантаження
7
науково-педагогічним працівникам РДГУ на 2018-19 н.р. та зміну істотних умов праці
з 01 вересня 2019 року.
1. Про обговорення звіту голи ДЕК про підсумки захисту дипломних робіт
8
студентами 4-го курсу заочної форми навчання спец. "Екологія".
2. Про заслуховування звітів науково-педагогічних працівників кафедри про
педагогічну, наукову, методичну, творчу і виховну роботу в період дії трудових
відносин та питання щодо їх конкурсного обрання кафедри та прийому на роботу з
01.09. 2019 р.
3. Про результати ректорських контрольних робіт ІІ півріччя 2018-19 н.р.
4. Про звіти кураторів академічних груп про виконану виховну роботу за 201819н.р.
5. Про затвердження звітів викладачів про виконання індивідуального плану за ІІ
піріччя 2018-19н.р. та в цілому.
Про обговорення звіту голови ДЕК про підсумки захисту дипломних робіт
9 1.
студентами 4–го курсу денної форми навчання спец. "Екологія».
2.
Про затвердження звітів викладачів про виконання індивідуального плану за ІІ
піріччя 2018-19н.р. та в цілому.
3.
Про
затвердження
звіту
виконання
плану
роботи
кафедри
за II семестр 2018-19н.р. та в цілому.
4.
Про затвердження тематики дипломних робіт для студентів 4–их курсів денної
та заочної форми навчання на 2018-19 н.р.
5.
Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-19 н.р.
6.
Про затвердження звіту про навчально-виховну роботу кафедри
за 2018-19 н.р.

08 січня
2019 р.

Протокол № 1

29 січня
2019 р.

Протокол № 2

12 лютого
2019р.

Протокол № 3

12 березня
2019р.

Протокол № 4

09 квітня
2019 р.

Протокол № 5

14 травня 2019р. Протокол № 6

22 травня 2019р. Протокол № 7
11 червня 2019р. Протокол № 8

27 червня 2019р Протокол № 9

3. МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ
№
Теми
з/п
1
2
1. Ознайомлення
викладачів
кафедри
з
методичними
доробками університету
2. Обговорення запропонованих
викладачами
програм
навчальних курсів та надання
консультації щодо їхнього
вдосконалення
3. Проведення
зустрічей
зі
студентами І курсу з метою
ознайомлення їх з вимогами
навчального
процесу
за
Стандартом освіти України
4. Як організувати самостійну та
виховну роботу студентів?
Роздуми і пропозиції

5. Методологічні
основи
викладання екології в школі
та ВНЗ
6. Проведення
зустрічей
зі
студентами ІІ-ІІІ курсів з
метою вдосконалення методів
роботи
за
кредитно–
трансферною системою
7. Проведення
зустрічей
зі
студентами ІV курсів з метою
підготовки до роботи ДЕК та
захисту дипломних робіт
8. Про
реалізацію
інформаційно–
просвітницьких
програм,
інтерактивних форм роботи зі
студентами
з
метою
оволодіння ними системою
знань
та
формування
життєвих
навичок
із
здорового способу життя

Виконавці

Строк
Відмітка
проведення про виконання
3
4
5
проф.
упродовж
Лико Д.В.
навчального
року
професорсько- вересень 2018 р.
викладацький
склад кафедри
січень 2019 р.

куратори груп, листопад 2018р.
викладачі
кафедри
куратори груп, грудень 2018 р.
викладачі
кафедри
професорсько–
викладацький
склад кафедри
Зав. кафедри,
професорськовикладацький
склад кафедри,
куратори
Зав. кафедри,
професорськовикладацький
склад кафедри
Зав. кафедри,
професорськовикладацький
склад кафедри

лютий 2019 р.
березень 2019 р.

квітень 2019 р.

травень 2019 р.

4. НАУКОВІ СЕМІНАРИ
№ з/п

Теми

Виконавці

Строк
проведення

1.

Заслуховування результатів наукових
досліджень з :
 комплексних
тем
кафедри:
1.
"Проблеми
збереження
біорізноманіття в умовах антропогенного
впливу Західного Полісся України".
2. «Відтворення родючості грунтів та
збалансоване природокористування за
розділами:
- Оцінка екологічного стану ґрунтового
покриву
та
лісових
екосистем
на
забруднених територіях Рівненської області

проф. Лико Д.В.,

вересень
2018 року

- Санітарно-епідеміологічний стан території
Рівненської області

проф. Лисиця А.В.

жовтень
2018 року

проф.: Лико Д.В., Лико С.М.,
доц. Портухай О.І.,

листопад
2018 року

- Екологічна оцінка рослинного і тваринного
світу

доц.: Глінська С.О.,
Гуцман С.В.,
здобувач Пепко В.О.

грудень
2018 року

- Оцінка стану фітоценозів Волинської
височини

викл. Стасюк М.В.

січень
2019 року

- Екологічні аспекти у формуванні та
розвитку туристсько-рекреаційних систем

доц.: Мартинюк В.О.

лютий
2019 року

- Техногенне забруднення атмосферного
повітря та прилеглої агросфери

проф.: Лико Д.В.,
Мартинюк Г.В.

березень
2019 року

- Техногенне
ресурсів

проф. Лико С.М.,
Суходольська І.Л.

квітень
2019 року

проф.. Лико С.М.,
доц. Костолович М.І
Лисиця А.В.

травень
2019 року

Лико Д.В.;
доц. Портухай О.І.

червень
2019 року

- Розробка
території

стратегії

сталого

забруднення

розвитку

природних

- Оцінка екологічного стану ґрунтів
радіоактивно
забруднених
територій
Рівненської області
- Відтворення родючості ґрунтів
забруднених радіонуклідами територіях
2.

3.

на

Заслуховування
звітів
здобувачів
та
аспірантів
кафедри
про
виконання
індивідуального плану та про виконання
дисертаційного дослідження:
- за 2016-17 н.р.;
- І семестр 2017-18 н.р.
Заслуховування
наукових
доповідей
магістрів і студентів до наукової конференції
РДГУ

Здобувачі, аспіранти

Викладачі та аспіранти
кафедри, студенти

жовтень 2018 р.,
квітень 2019 р.
березень 2019 р.

Відмітка
про виконання

5. МЕТОДИЧНА РОБОТА
№ з/п

Вид робіт

1.

2.

Підсумковий
результат (рукопис,
друкована праця,
обсяг,
тираж тощо)

Виконавці

Термін виконання

Завершити формувати навчальнометодичні комплекси з дисциплін:
програми;
тестові
програми
вхідного,
поточного
та
підсумкового контролю знань;
методичні
рекомендації
до
самостійної роботи; до виконання
лабораторних робіт; з підготовки
до
практичних
занять;
до
написання курсових та дипломних
робіт
Викладачам
підготувати
до
видання:

навчальні посібники та
навчально-методичні матеріали:
1. «Грунтознавство: навчальний
посібник
для
виконання
практичних робіт»;
«Практикум з Грунтознавства»,
«Організація маршрутів»

професорськовикладацький
склад кафедри

І та ІІ семестри
2018-19 н.р.

Лико Д.В., +
Портухай О.І.

2018-19 н.р.

Портухай О.І.

2018р.

2.
«Туристично-краєзнавча
робота
в
позашкільних
закладах»;

Костолович М.І.

2018-19 н.р.

3.
«Методика
турист.рекреаційних
досліджень»,
«Маркетинг
в
туризмі»,
Географія сфери обслуговування,
«Екологічна експертиза»;
«Заповідна справа»

Якута О.О.

2018-19 н.р.

+ Глінська С.О.

2018-19 н.р.

4.
«Основи
раціонального
природокористування»;

Безверха О.В.

2018-19 н.р.

5.
«Медична
екологія»,
«Урбоекологія»,
«Історична
географія з основами етнографії»
«Екологія фітоценозів;

Стасюк М.В.

2018 р.

6. «Основи природознавства»,
«Ботаніка», «Заповідна справа»
«Гідрологія«

Логвиненко І.П.
+
Зиль І.П.,

2018 р.

Плюта Н.В.

2018р.

Мартинюк Г.В.,
Лико Д.В.

2018-2019н.р.

в

Гуцман С.В.

2018-2019н.р.

10. «Біоіндикація», «Статистичні
методи математичної обробкт
результатів», «Медична хімія»
11.«Земельні ресурси і земельний
кадастр»; монографія

Лисиця А.В.

2018-2019н.р.

Суходольська І.Л.

2018-2019н.р.

7. «Екобіотехнології: навчальний
посібник»
8.
«Охорона
атмосферного
повітря: навчальний посібник»
9.
«Організація
природоохоронній діяльності»

Позначка
про
виконання

6. НАУКОВА
№ з/п

1.

2.

3.

РОБОТА
Вид робіт

Підсумковий результат
Виконавці
(рукопис, друкована праця,
обсяг, тираж тощо)
Провести підготовчі роботи для участі у
Проект
Професорськоконкурсному відборі проектів наукових фундаментального/прикладного викладацький склад
досліджень і розробок
дослідження, підготовлений
кафедри
для подання на конкурс
Здійснення теоретичних та прикладних
Професорськодосліджень за науковими темами:
викладацький склад
1. «Проблеми збереження біорізноманіття
кафедри
в умовах антропогенного впливу Західного
Полісся України»
Наукові статті, тези доповідей
2. Наукової роботи за тематикою
39.00.03.01 Ф. «Вивчити біофізичні та
біохімічні механізми взаємодії біоцидів з
компонентами
цитоплазматичних
мембран», № держреєстрації 0116U000734
Проводити
наукові
дослідження
комплексної кафедральної
тематики
з
виконання дипломних та магістерських робіт
за напрямами:
- Оцінка екологічного стану ґрунтового
покриву та лісових екосистем на забруднених
проф. Лико Д.В.,
територіях Рівненської області
доц. Глінська С.О.
- Санітарно-епідеміологічний стан території
Рівненської області

проф. Лисиця А.В.,

- Розробка
території

проф. Лико Д.В.,
проф. Лико С.М.,
доц. Портухай О.І.

стратегії

сталого

розвитку

- Екологічна оцінка рослинного і тваринного
світу

доц.: Глінська С.О.,
Логвиненко І.П.,
Гуцман С.В.,
здобувач Пепко В.О.

Підготовка рукопису розділу
наукового звіту, виступ на
науковому семінарі кафедри та
- Оцінка стану фітоценозів Волинської представлення доповідей на
викл. Стасюк М.В.
височини
щорічній науково-практичній
конференції викладачів,
співробітників, докторантів,
- Екологічні аспекти у формуванні та аспірантів та студентів РДГУ доц.: Мартинюк В.О.
розвитку туристсько-рекреаційних систем
- Техногенне забруднення атмосферного
повітря та прилеглої агросфери
- Техногенне
ресурсів

забруднення

природних

- Оцінка екологічного стану ґрунтів
радіоактивно
забруднених
територій
Рівненської області
- Відтворення родючості ґрунтів
забруднених радіонуклідами територіях

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Брати
активну
конференціях

участь

у

на

наукових Публікації у збірках матеріалів
конференції, сертифікати
учасників конференції
Опубліковувати наукові статті та тези
Наукові статті та тези
доповідей у наукових виданнях України,
доповідей
зарубіжжя
Підготувати наукові доповіді до наукової
Тези доповідей
конференції РДГУ разом зі студентами та
магістрантами
Взяти участь у щорічній науково-практичній
Публікації у матеріалах
конференції
викладачів,
співробітників,
конференції
докторантів, аспірантів та студентів

Строк
виконання
впродовж
навчального року
впродовж року

вересень
2018 року
жовтень
2018 року

листопад
2018 року
грудень
2018 року

січень
2019 року

проф.: Лико Д.В.,
доц. Мартинюк Г.В.

лютий
2019 року

проф. Лико С.М.,
доц.
Суходольська І.Л.

березень
2019 року

проф.. Лико С.М.,
доц. Костолович М.І.,
.

квітень
2019 року

проф. Лико Д.В.,
доц. Портухай О.І.

травень
2019 року

викладачі кафедри

впродовж року

викладачі,
аспіранти, студенти

впродовж року

викладачі кафедри

березень
2019 року

професорськовикладацький склад
кафедри,
аспіранти, студенти
Надавати рецензії на наукову продукцію
Рецензії
професорсько(автореферати, статті, монографії)
викладацький склад
кафедри
Брати участь у роботі наукових семінарів
Доповіді на наукових семінарах викладачі кафедри

квітень 2019 року

впродовж року
впродовж року

Відмітка
про виконання

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
№
з/п

Вид робіт

Підсумковий
результат

1

2

3

1.

Проведення
наукових
конференцій, методичних
та наукових семінарів,
засідань кафедри

2.

Проведення
профорієнтаційної роботи

3.

Організація та проведення
конкурсів зі студентами,
магістрантами
та
аспірантами

Підготовка студентів до
участі
в
олімпіадах,
студентських конкурсах
наукових робіт
5. Проведення зустрічей зі
студентами І курсу з
метою ознайомлення їх з
вимогами
навчального
процесу за стандартом
освіти України
6. Організація та проведення
Міжнародної
науковопрактичної
конференції
«Регіональні геоекологічні
проблеми
в
умовах
сталого розвитку»
»
7. Проведення зустрічей зі
студентами ІІ-VІ курсів з
метою
вдосконалення
методів
роботи
за
кредитно-трансферною
системою
8. Організація та проведення
засідань
кафедри,
наукових та методичних
семінарів
Брати активну участь в
заходах, що проводяться
психолого-природничим
факультетом
4.

Виконавець

Строк
виконання

Відмітка
про
виконання

4

5

6

Завкафедри,

впродовж
року

професорськовикладацький
склад
професорськовикладацький
склад
лектори,

впродовж
року
впродовж
року

куратори,
керівники
бакалаврських,
магістерських та
кандидатських
дисертацій
викладачі
кафедри
Завкафедри,
професорськовикладацький
склад кафедри
Завкафедри,

впродовж
року
вересеньжовтень
2018 р.

18-20 жовтня
2018 року

Професорськовикладацький
склад кафедри
Завкафедри,
професорськовикладацький
склад кафедри,
куратори

впродовж
року

Завкафедри,
професорськовикладацький
склад кафедри
Завкафедри,
професорськовикладацький
склад кафедри

впродовж
року
впродовж
року

8. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ (ПЕДАГОГІЧНИХ) ПРАЦІВНИКІВ
№
Форма
Прізвище
Строк виконання
Відмітка
з/п
підвищення
та ініціали
про виконання
професійного
працівника
рівня
Прешівський університет, кафедра
Лисиця
1
2018 р.
екології факультету гуманітарних та
Андрій Валерійович
природничих наук (Словацька
стажування
з 23 квітня
республіка)
(Сертифікат
№ 24564/2018 від 30.11.
по 25 жовтня 2018 р.
Глінська
Світлана Олегівна

2

з 15 вересня 2018 р.
по 15 березня 2019
року

стажування

Герман
Наталія Володимирівна

3

Костолович
Марія Ігорівна

Войтович
Оксана Петрівна

Лико
Дарія Василівна

Зиль
Іван Петрович
стажування

2018 р.
з 15 грудня 2018 року
по 15 січня 2019 року

стажування

7

2018 р.
з 15 вересня 2018 р.
по 15 березня 2019
року

стажування

6

2018 р.
з 15 вересня 2018 р.
по 15 березня 2019
року

стажування

5

2018 р.
з 15 вересня 2018 р.
по 15 березня 2019
року

стажування

4

2018 р.

2018 р.
з 17 грудня 2018
року по 16 січня
2019 року

2018 р.)
Національний університет водного
господарства та
природокористування,
Інститут післядипломної освіти
Галузь знань 01 «Освіта»,
спеціальність 011 «Науки про
освіту»,
Свідоцтво про підвищення
кваліфікації
№018-2577/19 від 15 березня 2019 р.
Національний університет водного
господарства та
природокористування,
Інститут післядипломної освіти
Галузь знань 01 «Освіта»,
спеціальність 011 «Науки про
освіту»,
Свідоцтво про підвищення
кваліфікації
№018-2578/19 від 15 березня 2019 р.
Національний університет водного
господарства та
природокористування,
Інститут післядипломної освіти
Галузь знань 01 «Освіта»,
спеціальність 011 «Науки про
освіту»,
Свідоцтво про підвищення
кваліфікації
№018-2579/19 від 15 березня 2019 р.
Національний університет водного
господарства та
природокористування,
Інститут післядипломної освіти
Галузь знань 01 «Освіта»,
спеціальність 011 «Науки про
освіту»,
Свідоцтво про підвищення
кваліфікації
№018-2580/19 від 15 березня 2019 р.

Національний університет
водного господарства та
природокористування,
кафедра екології, технологій
захисту навколишнього
середовища та лісового
господарства
Рівненський обласний інститут
післядипломної освіти, кафедра
природничо-математичних
дисциплін

9. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
Дата
1

Розділ
2

Назва змін та доповнень
3

Строк виконання
4

10. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ
Дата

Зміст зауважень

Підпис

11. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
________________________________________________________________________
Перший семестр
Усі види робіт, які були заплановані планом роботи кафедри на І семестр 2018-2019 н.р. виконані
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,
від „16” січня 2019 р.

протокол № 1

________________________________________________________________________

Другий семестр
Усі види робіт, які були заплановані планом роботи кафедри на ІІ семестр 2018-2019 н.р. виконані
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,
від „27” червня 2019р.

протокол № 9

