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Протокол № 10

1.

КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

1.1. Штат науково-педагогічного (педагогічного) персоналу кафедри на навчальний
рік затверджено в кількості 13,5 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

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
Всього по кафедрі

_-_ осіб;
_-_ осіб;
3 осіб;
_-_ осіб;
_-_ осіб;
____ осіб.

1.3. У розпорядженні кафедри перебувають приміщення загальною площею
305,4 кв. м, у тому числі:
навчальних лабораторій 6 кімнат площею 185,1кв. м,
комп’ютерних класів 1 шт., площею 16,8кв. м, з кількістю __ комп’ютерів типу
____________________________________;
лабораторій НДС 1 кімната площею24,9 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

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 ______ годин, із них:

2. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
№
Основні обговорювані питання
Строк
з/п
проведення
І семестр
1. Про результати проведення вступної кампанії 2021 р. та набір серпень 2021 р.
1.
здобувачів вищої освіти психолого-природничого факультету на 2021
– 2022 н.р.
2. Про організацію освітнього процесу на психолого-природничому
факультеті та перспективи розвитку кафедри на 2021-2022н.р.
3. Про обговорення, схвалення та затвердження:
- розподілу навчального навантаження між штатними
викладачами кафедри на 2021-2022 н.р.;
- робочих програм навчальних дисциплін, які ними читаються у
2021-2022 н.р. згідно з навчальним планом спец. першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спец.: 101 «Екологія», 014.07
«Середня освіта (Географія)» та другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спец. 101 «Екологія» та 014 «Середня освіта (Географія)» ;
- навчально-методичного забезпечення дисциплін 2021-2022 н.р.
(методичних рекомендацій до: самостійної роботи; виконання
лабораторних робіт; з підготовки до практичних занять; до написання
курсових та кваліфікаційних робіт).
4. Про затвердження на 2021-2022 н.р.:
- загальних обсягів навчального навантаження по кафедрі;
- індивідуальних планів професорсько-викладацького складу
кафедри;
 плану роботи кафедри та планів роботи наукового та
методичного семінарів
1. Про обговорення і затвердження на 2021-2022 н.р.:
вересень 2021 р.
2.
- плану:
 виховної роботи кафедри та кураторів академічних груп;
 курсових робіт та членів комісії із захисту курсових робіт;
 графіків: відкритих занять; контролю за СРС; ректорських
контрольних робіт.
 Плану роботи гуртків, проблемної групи на 2021-2022н.р.
2. Про атестацію аспірантів кафедри про виконання
індивідуального плану роботи за 2020-2021 н.р.
3. Про стан підготовки навчально-методичного забезпечення
дисциплін відповідно до нових вимог НАЗЯВО для акредитації ОПП.
4. Про порядок ознайомлення студентів із Положенням про вибір
дисциплін та формування індивідуальної освітньої траєкторії
здобувачів вищої освіти.
5. Про заяви здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня
(ОС) - Магістр спец.: 101 «Екологія» та спец. 014 «Середня освіта
(Географія)» про вільний вибір дисциплін на ІІ семестр 2021-2022 н.р..
6. Про організацію та проведення методичного семінару для
здобувачів освіти 1-го курсу навчання щодо принципів академічної
доброчесності
7. Про результати вступу до аспірантури за спец. 101 «Екологія». .
8. Про розподіл навчальної роботи в годинах та ставках
навчального навантаження науково-педагогічним працівникам РДГУ
на 2021-2022 н.р.

Відмітка
про виконання
Протокол № 10
від 31 серпня
2021 року

Протокол № 11
від 07 вересня
2021 року

3.

4.

5.

6.

1. Про стан підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін та жовтень 2021 р.
Протокол № 13
супровідної документації відповідно до вимог НАЗЯВО для акредитації
ОПП.
від 12 жовтня 2021
2 Про стан, готовність та перспективи до навчальної, наукової діяльності
року
аудиторно-лабораторного фонду кафедри.
3. Про хід, організацію та проведення навчальних і виробничих практик у
2021/2022 н. р.
4. Про шляхи підвищення якості виконання кваліфікаційних випускових
робіт та дотримання академічної
5. Про проведені відкриті заняття викладачів кафедри.
6. Про доповнення інформацією наукових профілів викладачів кафедри.
7. Про звіти з проходження педагогічної практики здобувачами вищої
освіти 4 курсу спец. Середня освіта (Географія). (29.09-12.10. 2021 р.)
8. Про обговорення та затвердження теми дисертаційного дослідження
аспіранта(ки) за спеціальністю 101 «Екологія» та призначення наукового
керівника.
1. Про підготовку кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го листопад 2021 р.
Протокол № ___
курсу денної форми навчання спец. 101 «Екологія» та «Радіоекологія».
2. Про підготовку кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го
від ___ листопада
курсу денної та заочної форми навчання спец. 014 «Середня освіта
2021 року
(Географія)».
3. Про специфіку роботи комісії з перевірки на антиплагіат
кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОС «Магістр».
4.Про результати ректорських контрольних робіт 2021-2022 н.р.
5. Про проведені відкриті заняття викладачів кафедри
6. Про затвердження іспитових білетів з дисциплін І семестру 20212022н.р.
1. Про допуск кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го курсу листопад 2021 р.
Протокол № ___
денної форми навчання спец. 101 «Екологія» та «Радіоекологія» до захисту й
подання їх на сайт РДГУ для перевірки на наявність академічного плагіату
від ___ листопада
2. Про допуск кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го курсу
2021 року
денної та заочної форми навчання спец. 014 «Середня освіта (Географія)» до
захисту й подання їх на сайт РДГУ для перевірки на наявність академічного
плагіату.
3. Про проведені відкриті заняття викладачів кафедри.
4.Про звіти з проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти
І курсу магістратури спец. Екологія., Радіоекологія( 27.10-07.12. 2021 р.)
5. Про підготовку до зимової заліково-іспитової сесії 2020-2021 н.р.
6. Про обговорення і затвердження на 2021-2022 н.р. тематики
кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти 1-го курсу ОС Магістр
денної форми навчання спец. 101 «Екологія» та спец. 014 «Середня освіта
(Географія)» денної й заочної форм навчання та призначення консультантів до
розділів.
1. Про звіти голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності грудень 2021 р.
Протокол № ___
рівня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог освітньопрофесійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем
від ___ грудня 2021
«Магістр» на психолого-природничому факультеті у 2021 році на денній та
року
заочній формі навчання за спец. 014 «Середня освіта (Географія)» та заочній
формі навчання за 101 «Екологія» та 101 «Екологія (ОПП «Радіоекологія»)».
2. Про звіти з проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти
І курсу магістратури спец. СО (Географія) (27.10 – 23.11. 2021 р.) та
здобувачами вищої освіти 4 курсу спец. Екологія. (03.11-30.11. 2021 р.).
3.. Про затвердження звіту кураторів груп за І семестр 2020-2021н.р.
4.Про звіти викладачів щодо виконання індивідуальних планів, стан
методичної роботи за І семестр 2020-2021 н.р.
5.Про організацію та здійснення профорієнтаційної роботи ППФ для
результатів вступної кампанії 2022 р.
6.Про навчально-методичну, науково-дослідну роботу кафедри екології,
географії та туризму. Звіт керівників навчально-методичних лабораторій..
7. Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності
кафедри за 2021 рік.

1.

2.

3.

4.

ІІ семестр
Протокол № ___
1. Про затвердження звіту з виконання плану роботи Січень 2022 р.
кафедри за І семестр 2021-2022 н.р.
від __ січня 2022 р.
2. Про затвердження графіків СРС та відкритих занять ІІ
семестру 2021-2022 н.р.
3. Про схвалення і рекомендацію до затвердження:
робочих програм навчальних та вибіркових дисциплін, які
читаються у ІІ семестрі 2021-2022н.р. згідно з навчальним
планом спец. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спец.: 101 «Екологія», 014.07 «Середня освіта (Географія)» й 015
«Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» та другого
(магістерського) рівня вищої освіти за спец. 101 «Екологія» та
014 «Середня освіта (Географія)» та навчально-методичних
матеріалів ІІ семестру 2021-2022 н.р.
4. Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії на
денній та заочній формі навчання
5. Про навчально-методичне забезпечення дистанційної
форми навчання.
Протокол № ___
1. Про стан підготовки навчально-методичного забезпечення лютий 2022 р.
дисциплін.
від __ лютого 2022 р.
2. Про розгляд і рекомендацію до затвердження і друку:
 програм та білетів вступних випробувань 2022 року.
3. Про забезпечення та функціонування роботи сайту кафедри.
4. Про налагодження зв’язків та підписання угод про
співпрацю з базами практик
березень 2022 р. Протокол № ___
1. Про проведену кафедрою профорієнтаційну роботу.
2. Про підготовку до проведення ректорських контрольних
від __ березня 2022 р.
робіт у ІІ семестрі 2021-2022н.р.
3. Про проведені викладачами відкриті заняття.
4. Про порядок перевірки на наявність академічного
плагіату в РДГУ у 2021-2022 н.р. на здобуття першого рівня
вищої освіти «бакалавр».
1. Про підготовку кафедри до проведення звітної наукової квітень 2022 р. Протокол № ___
конференції викладачів, співробітників та здобувачів вищої
від __ квітня 2022 р.
освіти за 2021 рік.
2. Про заслуховування звітів аспірантів за ІІ півріччя 20212022 навчального року.
3. Про підготовку кваліфікаційних робіт бакалаврів 4–го
курсу спец.: 101 «Екологія» та 014.07 «Середня освіта
(Географія)» денної та заочної форми й призначення
рецензентів.
5. Про заяви здобувачів вищої освіти І-ІІІ курсів ОС
«Бакалавр» спец.: 101 «Екологія», 014 «Середня освіта
(Географія)» та здобувачів вищої освіти І курсу ОС «Магістр»
спец.: 101 «Екологія» та спец. 014 «Середня освіта (Географія)»
про вільний вибір дисциплін на 2022-2023 н.р..
5. Про ефективність діяльності науково-дослідних
лабораторій
та
навчально-методичних
центрів..
Звіти
завлабораторіями та навчально-методичним центрами.
6. Про питання конкурсного заміщення посад науковопедагогічних працівників РДГУ на 2022/2023 навчальний рік та
прийому на роботу з 01.09. 2022 року.

7. Про попередній розподіл ставок навчального
навантаження штатним науково-педагогічним працівникам
РДГУ на 2022-2023 н.р.
8. Про результати ректорських контрольних робіт ІІ семестру
2021-2022 н.р.
9. Про звіти з проходження виробничої практики здобувачами
вищої
освіти
І
курсу
магістратури
спец.
СО (Географія) (09.02-22.03. 2022 р.) та здобувачами вищої
освіти 4 курсу спец СО (Географія) (16.02—29.03. 2022 р.).
5..
1. Про хід підготовки до літньої екзаменаційної сесії та травень 2022 р. Протокол № ___
роботи екзаменаційних комісій.
від __ травня 2022 р.
2. Про шляхи підвищення якості виконання кваліфікаційних
випускових робіт та дотримання академічної доброчесності.
3. Про допуск здобувачів вищої освіти 4-го курсу спец.: 014
«Середня освіта (Географія)» та спец. 101 «Екологія» денної й
заочної форм навчання до захисту кваліфікаційних робіт та про
допуск студентів 4-го курсу спец.: 014 «Середня освіта
(Географія)» денної форми навчання до складання атестаційного
екзамену.
4. Про результати проведення звітної наукової конференції
викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти за 2021
рік.
5. Про науковий потенціал професорсько-викладацького
складу ППФ на всеукраїнському та міжнародному рівнях.
6. Про звіти з проходження виробничої практики здобувачами
вищої освіти І курсу магістратури спец. Екологія.,
Радіоекологія( 30.03-26.04. 2022 р.).
6
1. Про підготовку до роботи ЕК із захисту кваліфікаційних червень 2022 р. Протокол № ___
робіт здобувачів вищої освіти IV курсу спец.: 101 «Екологія»
від ___ червня 2022 р.
(денної та заочної форм навчання), 014 «Середня освіта
(Географія)»(денної та заочної форм навчання) та складання
кваліфікаційного іспиту з фаху студентами спец. 014 «Середня
освіта (Географія)» денної форми навчання.
2. Про звіти кураторів академічних груп про виконану
виховну роботу за 2021-2022 н.р.
3. Про звіт з виконання плану виховної роботи кафедри за
2021-2022 н.р.
7
1. Звіт голів ЕК зі встановлення відповідності рівня освітньої червень 2022 р. Протокол № ___
підготовки здобувачів вищої освіти до вимог освітньовід ___ червня 2022 р.
професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім
рівнем «Бакалавр» на психолого-природничому факультеті у
2022 році та обговорення заходів щодо усунення недоліків.
2. Про затвердження звітів викладачів про виконання
індивідуального плану за ІІ півріччя 2021-2022 н.р. та в цілому.
3. Про затвердження звіту з виконання плану роботи кафедри
з навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи за II
півріччя 2021-2022 н.р. та в цілому.
5. Про звіти з проходження практик.
6. Про затвердження тематики кваліфікаційних робіт для
здобувачів вищої освіти 4–их курсів спец.: 101 «Екологія» та
014.07 «Середня освіта (Географія)» денної й заочної форм
навчання на 2022-2023 н.р.

3.МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ
№ з/п

Теми

Виконавці

Строк
проведення

І семестр 2021-2022н.р.
Організація та проведення методичного семінару для
здобувачів освіти 1-го курсу навчання щодо принципів
академічної доброчесності.
Особливості організації освітнього процесу здобувачів
освіти 1-го курсу навчання за спеціальністю 014.07
"Середня освіта (Географія)"

доц.
Логвиненко І.П.

3.

Нові методичні підходи при викладанні дисципліни
"Основи державної митної справи"

проф. Сачук Р.М.

4.

Організація лабораторних робіт при
аналітичної хімії в закладах вищої освіти

5.

Застосування науково-методичних підходів при доц. Велесик Т.А.
викладанні дисципліни "Регіональна економічна і
соціальна географія світу"
Особливості
підготовки
навчально-методичного проф. Портухай О.І.
забезпечення дисциплін та супровідної документації
відповідно до вимог НАЗЯВО для акредитації ОПП
Особливості
організації
освітнього
процесу доц. Герман Н.В.
з елементами дистанційної форми навчання.
Застосування активних методів навчання у закладі
Проф.
вищої освіти (на прикладі
Мартинюк В.О.
дисципліни «Землезнавство»)

1.

2.

6.

вересень
2021 р.

проф.
Мартинюк В.О.
жовтень
2021 р.

вивченні доц. Мартинюк Г.В.

листопад
2021 р.
грудень
2021 р.

15.12. 2021 р.

ІІ семестр 2021-2022 н.р.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Оргацізація освітнього процесу та застосування
сучасних інноваційних методів під час дистанційного
навчання
Удосконалення навчальної, організаційно-методичної
та педагогічної роботи кафедри відповідно до вимог
Національного агентства забезпечення якості освіти.
Основні
аспекти
впровадження
особистісноорієнтованих технологій навчання
Агроекологічні основи стратегії сталого розвитку
сільських об'єднаних територіальних громад ЗахідноПоліського регіону
Основні напрями організаційної та профорієнтаційної
роботи щодо вступу здобувачів вищої освіти на
спеціальності 101 "Екологія" та 014.07 "Середня освіта
(Географія)"
Особливості
впровадження
технологій
системної
диференціації навчально-виховного процесу

7.

Методичні аспекти
навчальних
та
у 2021 -2022 н.р.

організації та
виробничих

8.

Особливості організації
здобувачів вищої освіти.

проведення
практик

науково-дослідної

роботи

проф.
Войтович О.П.

січень 2022 р.

проф. Лисиця А.В.
доц.
Суходольська І.Л.
Проф.
Портухай О.І.

лютий 2022 р.

проф. Лико Д.В.

березень
2022 р.

проф. Лико С.М.

квітень 2022 р.

доц.
Костолович М.І.

травень
2022 р.

ст. викл.
Якута О.О.

червень 2022 р.

Відмітка
про
виконання

4. НАУКОВІ СЕМІНАРИ

№ з/п

1.

2

3.
4.

5.

6.

Теми

Виконавці

І семестр 2021-2022н.р.
Обговорення та затвердження плану
Завкафедри,
проведення наукових семінарів кафедри на
д.с.-г.н., проф.
2021-2022н.р.
Лико Д.В.
Заслуховування звітів аспірантів кафедри Аспіранти кафедри:
про виконання індивідуального плану та
Андрійчук С.В.
про виконання дисертаційного дослідження
Степанюк Я.В.,
за 2020-2021н.р.
Басараба І.

Строк
проведення
вересень
2021 р.

Заслуховування звіту аспіранта кафедри Науковий керівник:
Андрійчука
С.В.
про
виконання проф. Мартинюк В.О.;
індивідуального плану та про виконання аспірант кафедри
дисертаційного дослідження за період
Андрійчук С.В.
навчання в аспірантурі
Переваги та недоліки функціонування Проф. Лико С.М.,
ринку сільськогосподарських земель
Доц. Велесик Т.А.
Вивчення впливу електромагнітного та Проф. Лисиця А.В.,
шумового
забруднення території
на
Магістри :
здоров’я населення
Ковтунович М.,
Дорофеєв М.
Дистанційні методи дослідження озерно- Проф. Мартинюк В.О
басейнових систем Українського Полісся

08 грудня
2021 року

Застосування
соціально-економічних Доц. Логвиненко І.П.
методів в наукових роботах з географії

грудень
2021 р.

жовтень
2021 р.
листопад
2021р.

ІІ семестр 2021-2022 н.р.
1.

Інноваційні підходи до виробництва молока
корів в особистих селянських господарствах

Проф. Сачук Р.М.
Доц. Мартинюк Г.В.

2.

Перколяційні
явища
в
полімерних
композитах
з
електропровідними
полімерними наповнювачами
Підходи до оцінки природних ресурсів на
територіях об’єднаних громад
Краєзнавча діяльність в системі навчальної
роботи закладу загальної середньої освіти

січень
2022 р.

Проф. Лико Д.В.,
ст. викл. Якута О.О.
Проф. Войтович О.П.,
доц. Костолович М.І.

лютий
2022 р.
березень
2022 р.

4.

Заслуховування звітів аспірантів кафедри Аспіранти кафедри:
про виконання індивідуального плану та
Степанюк Я.В.,
про виконання дисертаційного дослідження
Басараба І.
за І семестр 2021-2022н.р.

квітень
2022 р.

5.

Роль азоту при оцінюванні стійкості водних Доц. Суходольська І.Л.
екосистем

травень
2022 р.

6.

Результати наукової роботи кафедри

червень
2022 р.

3.

Завкафедри,
професорськовикладацький склад

Відмітка
про
виконання

5. МЕТОДИЧНА РОБОТА
№ з/п

Вид робіт

1.

Організувати перевірку підготовки
викладачами
навчально-методичних
розробок
та
робочих
програм,
силабусів.
Узагальнювати досвід впровадження
кафедрою в навчальний процес нових
вітчизняних, європейських і світових
педагогічних
технологій:
модульнорозвивального
навчання,
системної
диференціації
навчально-виховного
процесу,
когнітивно-орієнтованих,
діяльнісно-орієнтованих, особистісноорієнтованих технологій навчання,
принципу студентоцентризму.
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
розробити
та
підготувати до видання:

робочі програми навчальних
дисциплін, які читаються у І та ІІ
семестрах 2021-2022 н.р.;

навчально-методичне
забезпечення дисциплін 2021-2022 н.р.
(методичні
рекомендацій
до:
самостійної
роботи
студентів;
виконання лабораторних робіт; з
підготовки до практичних занять; до
написання курсових та дипломних
робіт; програм державних атестацій)
Підготовка
навчально-методичного
забезпечення дисциплін відповідно до
вимог НАЗЯВО для акредитації ОПП
З метою удосконалення навчальнометодичної
роботи
в
розрізі
дистанційної форми навчання:
– підготувати навчально-методичні
посібники використання сучасних
мультимедійних засобів навчання;
––продовжити роботу по уніфікації
освітнього процесу на дистанційних
платформах навчання щодо навчання
майбутніх
вчителів
ефективному
використанню
інформаційнокомунікаційних
технологій
у
навчально-виховному процесі

2.

3.

4

5

6

7

8

Забезпечити
щомісячну
роботу
науково-методичних
семінарів
із
найбільш актуальних питань методик
викладання у вищій школі та організації
навчально-виховного процесу у вузі за
вимогами ECTS та в контексті сучасних
інноваційних процесів
Систематично здійснювати контроль
змісту роботи кафедри, виконання
індивідуальних планів викладачів.

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

Виконавці

Термін виконання

Завідувач кафедри

Серпень, вересень
2021 року

Завідувач кафедри,
професорськовикладацький склад
кафедри

Впродовж року

професорськоІ та ІІ семестри 2021викладацький склад
2022н.р.
кафедри

професорськоІ та ІІ семестри 2021викладацький склад
2022н.р.
кафедри

професорськоІ та ІІ семестри 2021викладацький склад
2022н.р.
кафедри
Завідувач кафедри,
Впродовж року
професорськовикладацький склад
кафедри

Завідувач кафедри,
керівники
наукового та
методичного
семінарів

Впродовж року

Завідувач кафедри,
професорськовикладацький склад
кафедри

Впродовж року

Позначка
про
виконання

6. НАУКОВА РОБОТА
№
з/п

Вид робіт

1
2
1. З метою підвищення ефективності
наукових
досліджень
і
впровадження новітніх розробок у
навчальний процес розробити
організаційно-методичні
засади
наукової діяльності кафедри.
2. Систематично оновлювати сайт
кафедри у мережі Інтернет.

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

3

Виконавці

Строк
Відмітка
виконання
про
виконання

4
5
Завкафедри, Упродовж
професорсько- 2021-2022
викладацький
н. р.
склад кафедри
Доц.
Упродовж
Суходольська 2021-2022
І.Л.
н. р.
Завідувач
Постійно.
кафедри

3. Спрямувати роботу кафедри щодо
аналізу
роботи
наукових
керівників з метою стимулювання
науково-дослідницької діяльності
професорсько-викладацького
складу.
Участь
у
конкурсі
“Науковець РДГУ”.
4. Підвищити рівень наукової роботи
Завкафедри, впродовж
з талановитими студентами та
професорсько- навчального
року
випускниками через кафедральні
викладацький
та
міжкафедральні
семінари,
склад кафедри
«круглі столи», обмін творчим
досвідом
наукової та творчої
роботи
молодих
викладачів,
аспірантів, студентів.
5. Забезпечити участь студентів у
Завкафедри,
Згідно
Всеукраїнських
студентських
професорсько- плану
олімпіадах,
Всеукраїнському
викладацький
конкурсі студентських наукових
склад кафедри
робіт з відповідних спеціальностей
у 2021-2022 н. р.
6. Провести підготовчі роботи для
Проєкт
Професорсько впродовж
участі у конкурсному відборі фундаментального/ -викладацький навчального
року
проектів наукових досліджень і
прикладного
склад кафедри
розробок
дослідження,
підготовлений для
подання на конкурс
теоретичних
та
Професорсько- впродовж
7. Здійснення
прикладних досліджень за науковими
темами:
1. «Відтворення родючості грунтів
та
збалансоване
природокористування».
Наукові статті, тези
2.
«Еколого-географічний
доповідей
моніторинг геосистем Українського
Полісся
в
умовах
природноантропогенних трансформацій»

викладацький
склад кафедри

року

6

3.
«Вплив
застосування
дезінфекантів в агровиробництві на
біологічні системи різного рівня
організації».
4.
«Проведення
робіт
з
паспортизації р. Уж з метою
розроблення
заходів
щодо
відновлення
сприятливого
гідрологічного режиму».
5. «Вивчити біофізичні та біохімічні
механізми взаємодії біоцидів з
компонентами цитоплазматичних
мембран»
(Програма
39
«Застосування
сучасних
біотехнологій
у
ветеринарній
медицині для розробки засобів
захисту тварин» («Біотехнологія у
ветеринарній медицині»).
8. Проводити наукові дослідження Підготовка рукопису
комплексної кафедральної тематики з розділу наукового
виконання кваліфікаційних робіт
звіту, виступ на
науковому семінарі
кафедри та
представлення
доповідей на
щорічній науковопрактичній
конференції
викладачів,
співробітників,
докторантів,
аспірантів та
студентів РДГУ
Брати
активну
участь
у
наукових
Публікації
у збірках
9.
конференціях
матеріалів
конференції,
сертифікати
учасників
конференції
10 Опубліковувати наукові статті та тези Наукові статті та тези
доповідей у наукових виданнях
доповідей
України, зарубіжжя

11 Підготувати

наукові доповіді до
наукової конференції РДГУ разом із
здобувачами вищої освіти
12 Взяти участь у щорічній науковопрактичній конференції викладачів,
співробітників,
докторантів,
аспірантів та студентів

Тези доповідей
Публікації у
матеріалах
конференції

Професорсько- впродовж
викладацький
року
склад кафедри,
керівники
кваліфікаційних
робіт,
аспіранти,
здобувачі вищої
освіти

викладачі
кафедри

впродовж
року

викладачі,
впродовж
аспіранти,
року
здобувачі вищої
освіти
викладачі
березень
кафедри
2022 року

професорськоКвітень
викладацький 2022 року
склад кафедри,
аспіранти,
здобувачі вищої
освіти
Рецензії
професорсько- впродовж
13 Надавати рецензії на наукову
продукцію (автореферати, статті,
викладацький
року
монографії)
склад кафедри
викладачі
впродовж
14 Брати участь у роботі наукових Доповіді на наукових
семінарів
семінарах
кафедри
року

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
№
Вид робіт
з/п
1
1.

2.

3.

4.
5.

2
Про здійснення роботи кураторів
академічних
груп
щодо
організаційної
роботи
зі
студентами
та
специфіки
здійснення освітнього процесу в
online-режимі).
Про заходи СНТ щодо розвитку
наукових досліджень студентів,
участі у наукових навчальних
програмах та проєктах.
Проведення
наукових
конференцій, методичних та
наукових семінарів, засідань
кафедри
Проведення профорієнтаційної
роботи
Організація
та
проведення
конкурсів із здобувачами вищої
освіти

Підготовка здобувачів вищої
освіти до участі в олімпіадах,
студентських
конкурсах
наукових робіт
7. Проведення
зустрічей
зі
здобувачами вищої освіти І
курсу з метою ознайомлення їх з
вимогами навчального процесу
за стандартом освіти України
8. Проведення
зустрічей
зі
здобувачами вищої освіти з
метою ознайомлення їх з
процедурами
врегулювання
конфліктних
ситуацій,
політикою
попередження
і
боротьби
із
сексуальними
домаганнями в РДГУ
9 Про
організаційні
заходи
деканату та кафедр щодо
правового
виховання
студентської
молоді,
забезпечення
асоціальної
поведінки у розвитку духовності,
захисту моралі та формування
здорового способу життя.
10 Про роботу факультету щодо
налагодження
міжнародних
зв’язків із закладами освіти,
культури,
науковими
установами, організаціями.
6.

Підсумковий
результат

Виконавець

Строк
виконання

3

4
Заступник завкафедри з
виховної роботи,
куратори груп

5
Вересень
2021 р.

доц. Костолович М. І. Жовтень 2021
р.
Завкафедри,
професорськовикладацький склад

впродовж
року

професорськовикладацький склад
лектори,
куратори,
керівники
кваліфікаційних робіт
та кандидатських
дисертацій
викладачі кафедри

впродовж
року
впродовж
року

Завкафедри,
професорськовикладацький склад
кафедри

вересеньжовтень
2021 р.

Завкафедри,
професорськовикладацький склад
кафедри

вересеньжовтень
2021 р.

Завкафедри,
заступник завкафедри з
виховної роботи,
професорськовикладацький склад
кафедри

грудень
2021 р.

Завкафедри,
професорськовикладацький склад
кафедри

впродовж
року

Відмітка
про
виконання
6

11 Про підготовку кафедри до
проведення
загальноуніверситетського заходу «День
відкритих
дверей»,
та
профорієнтаційну
роботу,
виїзних
профорієнтаційних
заходів,
підготовка
та
виготовлення
рекламної
продукції
в
розрізі
профорієнтаційної роботи.
12 Результати моніторингу якості
освіти на кафедрі за І півріччя
2021-2022 навчального року.
13 Про науково-дослідну роботу
студентів та їх підготовку до
участі у фахових олімпіадах.
14 Про виконання плану наукових
досліджень у 2022 році.
15 Про
організаційну
роботу
кафедри щодо формування та
забезпечення якісної роботи ЕК
зі встановлення відповідності
рівня
освітньої
підготовки
здобувачів вищої освіти до вимог
ОПП
та
присвоєння
їм
кваліфікації за освітнім рівнем у
2022 році.
16 Проведення
зустрічей
із
здобувачами вищої освіти ІІ-ІV
курсів з метою вдосконалення
методів роботи за кредитнотрансферною системою
17 Організація
та
проведення
засідань кафедри, наукових та
методичних семінарів
18 Брати активну участь в заходах,
що
проводяться
психологоприродничим факультетом
19 Про виконання навчального
навантаження
викладачами
кафедри за 2021/22 навчальний
рік.
20 Про профорієнтаційну роботу
кафедри та організацію прийому
у 2022 році.

Завкафедри,
професорськовикладацький склад
кафедри

січень 2022 р.

Завкафедри,
лютий 2022 р.
професорськовикладацький склад
кафедри, куратори груп
Завкафедри,
березень
професорсько2022 р.
викладацький склад
кафедри
Завкафедри,
квітень
професорсько2022 р.
викладацький склад
кафедри
Завкафедри,
травень
професорсько2022 р.
викладацький склад
кафедри

Завкафедри,
професорськовикладацький склад
кафедри,
куратори
Завкафедри,
професорськовикладацький склад
кафедри
Завкафедри,
професорськовикладацький склад
кафедри
професорськовикладацький склад
кафедри
Завкафедри,
професорськовикладацький склад
кафедри

впродовж
року

впродовж
року
впродовж
року
червень
2022 р.

8. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ (ПЕДАГОГІЧНИХ) ПРАЦІВНИКІВ
№
Форма
Прізвище
Строк виконання
з/п
підвищення
та ініціали
професійного
працівника
рівня

Відмітка
про виконання

9. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
Дата

Розділ

Назва змін та доповнень

1

2

3

2.

Протокол №10 від 31.08. 2021 р.

31.08. 2021 р.

ЗАСІДАННЯ 5. Про звіт кандидата сільськогосподарських
КАФЕДРИ наук, доцента Лико Сергія Михайловича про

наукову, навчальну, методичну, виховну та
творчу роботу за період перебування на
посаді професора кафедри екології, географії
та туризму з 01 вересня 2016 року по
вересень 2021 року
07.09. 2021 р.

22.09. 2021 р.

Протокол № 11 від 07 вересня 2021 року
2.
ЗАСІДАННЯ 9. Про перевід кандидата хімічних наук
КАФЕДРИ Мартинюк Галини Валентинівни з посади

2.
ЗАСІДАННЯ
КАФЕДРИ

12.10. 2021 р.

2.
ЗАСІДАННЯ
КАФЕДРИ

доцента кафедри екології, географії та
туризму на посаду професора
Протокол №12 від 22.09. 2021 р.
1. Про обговорення та подання пропозицій
до проєкту «Кодексу дотримання академічної
доброчесності
психолого-природничого
факультету
Рівненського
державного
гуманітарного університету»
Протокол №13 від 12.10. 2021 р.
8. Про Розпорядження РДГУ №30-01-03 від
01 жовтня 2021 року «Про імплементацію
положень Постанови Кабінету Міністрів
України №897 від 26 серпня 2021 року «Про
затвердження порядку скасування рішень
про присудження ступеня вищої освіти та
присвоєння відповідної кваліфікації» в
освітній процес

Строк виконання
4

10. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ
Дата

Зміст зауважень

Підпис

11. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
________________________________________________________________________
Перший семестр
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,
від „___”січня 2022р.

протокол № 1

Завкафедри__________________________________________проф. Лико Д.В._
(підпис)

(прізвище та ініціали)

________________________________________________________________________

Другий семестр
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,
від „___”червня 2022 р.

протокол № ____

Завкафедри__________________________________________проф. Лико Д.В._
(підпис)

(прізвище та ініціали)

