Форма № Н-4.01

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(назва

вищого навчального закладу)

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ
ЕКОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ ТА ТУРИЗМУ

на 2022/2023 навчальний рік

Форма № Н-4.01

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(назва

вищого навчального закладу)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
Екології,географії та туризму

(підпис)

____Лико Д.В.___
(прізвище та ініціали)

"26" серпня 2022 року

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ
ЕКОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ ТА ТУРИЗМУ

на 2022/2023 навчальний рік

План обговорено і схвалено на засіданні кафедри
від „26” серпня 2022 року
Протокол № 12

1.

КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

1.1. Штат науково-педагогічного (педагогічного) персоналу кафедри на навчальний
рік затверджено в кількості 8,5 ставок (на 01.09. 2022 р.) з них:
Всього
ставок

8,5

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
9
4
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;
_-_ осіб;
_3 особи;
_-_ осіб;
_-_ осіб;

Всього по кафедрі

2 особи.

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 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

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
Відмітка
з/п
проведення
про виконання
І семестр
1. Про організацію освітнього процесу на психолого-природничому серпень 2022 р. Протокол № 12
1.
факультеті та перспективи розвитку кафедри на 2022-2023 н.р.
2. Про обговорення, схвалення та затвердження:
від 26 серпня
- розподілу навчального навантаження між штатними викладачами кафедри
2022 року
на 2022-2023 н.р.;
робочих програм навчальних дисциплін, які ними читаються у 20222023 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 2022-2023 н.р.
(методичних рекомендацій до: самостійної роботи; виконання лабораторних
робіт; з підготовки до практичних занять; до написання курсових та
кваліфікаційних робіт).
3. Про затвердження на 2022-2023 н.р.:
загальних обсягів навчального навантаження по кафедрі;
індивідуальних планів професорсько-викладацького складу кафедри;
 плану роботи кафедри, стратегії розвитку кафедри та планів роботи
наукового та методичного семінарів.
4. Про розподіл обов’язків між членами кафедри.
5. Заяву к.х.н., проф. кафедри екології, географії та туризму Мартинюк
Галини Валентинівни щодо направлення на планове підвищення кваліфікації
(стажування).
6. Про проведення інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності
на кафедрі.
7. Про подання службової записки про зміну назви кафедри.
1. Про результати проведення вступної кампанії 2022 р. та набір вересень 2022 р. Протокол № 13
2.
здобувачів вищої освіти психолого-природничого факультету на 2022 – 2023
н.р.
від 15 вересня
2. Про обговорення і затвердження на 2022-2023 н.р.:
2022 року
- 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.
 програм атестацій здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр».
 Плану роботи гуртків, проблемної групи на 2022-2023н.р.
3. Про атестацію аспірантів кафедри про виконання індивідуального
плану роботи за 2021-2022 н.р.
4. Про стан підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін.
5. Про порядок ознайомлення здобувачів вищої освіти 1 курсів
бакалаврату із Положенням про вибір дисциплін та формування
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти.
6. Про організацію та проведення методичного семінару для здобувачів
освіти 1-го курсу навчання щодо принципів академічної доброчесності.
7. Про хід, організацію та проведення навчальних і виробничих практик
відповідно до їх графіків проведення на І семестр 2022-2023 н. р.
8. Про розподіл навчальної роботи в годинах та ставках навчального
навантаження
науково-педагогічним
працівникам
РДГУ
на 2022-2023 н.р.
9. Про результати вступу до аспірантури за спец. 101 «Екологія».
10. Про створення відділу тестування при Центрі якості освіти.
11. Про перейменування назви кафедри.

3.

4.

5.

6.

1. Про заяви здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня (ОС) - жовтень 2022 р. Протокол №14
Магістр спец.: 101 «Екологія» та спец. 014 «Середня освіта (Географія)»
від 07 жовтня
про вільний вибір дисциплін на ІІ семестр 2022-2023 н.р..
2022 р.
2. Про стан, готовність та перспективи до навчальної, наукової
діяльності аудиторно-лабораторного фонду кафедри.
3. Про шляхи підвищення якості виконання кваліфікаційних
випускових робіт та дотримання академічної доброчесності.
4. Про проведені відкриті заняття викладачів кафедри.
1. Про специфіку роботи комісії з перевірки на антиплагіат листопад 2022 р.
кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОС «Магістр».
2. Про підготовку кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІго курсу денної форми навчання спец.: 101 «Екологія» та 014 «Середня
освіта (Географія)» денної й заочної форми навчання до захисту,
призначення рецензентів й подання їх на сайт РДГУ для перевірки на
наявність академічного плагіату.
3. Про затвердження іспитових білетів з дисциплін І семестру 20222023н.р.
4. Про особливості використання у навчальному процесі провідних
світових освітніх онлайн-платформ Coursera, Udemy, ZOOM, Google,
платформ світових університетів та цифрових продуктів, безкоштовних
онлайн-курсів. Позитивні та негативні сторони застосування
дистанційних технологій навчання в освітньому процесі (Доповідачі:
Лико Д.В., Суходольська І.Л.).
5. Про обговорення і затвердження на 2022-2032 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.
1. Про допуск кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го грудень 2022 р.
курсу денної форми навчання спец. 101 «Екологія» (ОПП «Екологія» та
«Радіоекологія») до захисту в ЕК.
2. Про допуск кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го
курсу денної та заочної форми навчання спец. 014 «Середня освіта
(Географія)» до захисту в ЕК.
3. Про звіти з проходження виробничої практики здобувачами
вищої освіти
4. Про підготовку до зимової заліково-іспитової сесії 2022-2023 н.р.
1. Про звіти голів екзаменаційних комісій зі встановлення грудень 2022 р.
відповідності рівня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до
вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за
освітнім рівнем «Магістр» на психолого-природничому факультеті у
2021 році на денній та заочній формі навчання за спец. 014 «Середня
освіта (Географія)» та денній формі навчання за спец. 101 «Екологія»
(ОПП: «Екологія»).
2. Про затвердження звіту кураторів груп за І семестр 2022-2023н.р.
3. Про звіти викладачів щодо виконання індивідуальних планів, стан
методичної роботи за І семестр 2022-2023 н.р.
4. Про організацію та здійснення профорієнтаційної роботи ППФ для
результатів вступної кампанії 2023 р.
5 .Про навчально-методичну, науково-дослідну роботу кафедри
екології, географії та туризму. Звіт керівників навчально-методичних
лабораторій..
6. Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності
кафедри за 2022 рік.

ІІ семестр
1.

2.

3.

4.

5.

6

1. Про затвердження звіту з виконання плану роботи кафедри за І семестр
2022-2023 н.р.
2. Про підсумки зимової заліково-іспитової сесії на денній та заочній
формі навчання.
3. Про затвердження графіків: відкритих занять; контролю за СРС;
ректорських контрольних робіт на ІІ семестр 2022-2023 н.р.
4. Про хід, організацію та проведення навчальних і виробничих практик
відповідно до їх графіків проведення на ІІ семестр 2022-2023 н. р.
5. Про інструктаж з техніки безпеки працівників кафедри
1. Про стан підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін ІІ
семестру 2022 – 2023 н.р..
2. Про розгляд і рекомендацію до затвердження і друку:
 програм та білетів вступних випробувань 2023 року.
4. Про забезпечення та функціонування роботи сайту кафедри.
5. Про налагодження зв’язків та підписання угод про співпрацю з базами
практик.
1. Про проведену кафедрою профорієнтаційну роботу.
2. Про підготовку до проведення ректорських контрольних робіт у ІІ
семестрі 2022-2023н.р.
3. Про підготовку до проведення акредитації ОПП «Екологія» спец. 101
«Екологія» третього (наукового) рівня вищої освіти (Доповідач: проф. Лисиця
А.В.)
1. Про результати написання ректорських контрольних робіт у ІІ семестрі
2022-2023н.р.
3. Про проведені викладачами відкриті заняття.
4. Про заслуховування звітів аспірантів за І півріччя 2022-2023 навчального
року.
5. Про заяви здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» І-ІІІ курсів спец. 101
«Екологія», спец. 014 «Середня освіта (Географія)»; здобувачів вищої освіти ОС
«Магістр» І курсу спец. 101 «Екологія» та спец. 014 «Середня освіта (Географія)»
й здобувачів вищої освіти ступеня PhD І курсу спец. 101 «Екологія» про вільний
вибір дисциплін на 2023-2024 н.р.
1. Про підготовку кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 4-го курсу
спец.: 014 «Середня освіта (Географія)» та спец. 101 «Екологія» денної й заочної
форм навчання 2022-2023 н.р. та призначення рецензентів.
1. Про підготовку до роботи ЕК із захисту кваліфікаційних робіт
здобувачів вищої освіти IV курсу спец.: 101 «Екологія» (денної та заочної форм
навчання), 014 «Середня освіта (Географія)» (денної та заочної форм навчання)
2022-2023 н.р. та подання кваліфікаційних робіт на перевірку на плагіат.
2. Про попередній розподіл виділених ставок між штатними науковопедагогічними працівниками кафедри на 2023-2024 н.р.
3. Про звіти кураторів академічних груп про виконану виховну роботу за
2022-2023н.р.
4. 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 2022-2023 н.р.
5. Про звіти з проходження практик.
1. Звіт голів ЕК зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки
здобувачів вищої освіти до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння
їм кваліфікації за освітнім рівнем «Бакалавр» на психолого-природничому
факультеті у 2023 році та обговорення заходів щодо усунення недоліків.
2. Про затвердження звіту з виконання плану роботи кафедри з навчальної,
методичної, наукової та організаційної роботи за II півріччя 2022-2023 н.р. та в
цілому.
3. Про затвердження звіту про виконання плану виховної роботи кафедри за
2022-2023 н.р.
4. Про звіти керівників з проходження практик у ІІ семестрі 2020-2021 н.р.
5. Про планування до графіку стажувань та творчих відпусток викладачів
кафедри на 2023-2024 н.р.
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 2023-2024 н.р.

Січень 2023 р.

лютий 2023 р.

березень 2023р.

квітень 2023 р.

травень 2023 р.

червень 2023 р.

червень 2023 р.

3. МЕТОДИЧНІ
№ з/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

1.

2.

3.

4.

5.

СЕМІНАРИ
Теми

Виконавці

І семестр 2022-2023 н.р.
Основні принципи організації освітнього процесу з
проф. Лико Д.В.
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій, рекомендованих МОН.

Строк
проведення
вересень 2022р.

Особливості використання у навчальному процесі Проф. Лико Д.В.,
провідних
світових
освітніх
онлайн-платформ доц. Суходольська І.Л.
Coursera, Udemy, ZOOM, Google, платформ світових
університетів та цифрових продуктів, безкоштовних
онлайн-курсів.
Головні причини студентського плагіату та шляхи їх доц. Логвиненко І.П.
вирішення.

жовтень
2022 р.

Особливості підготовки здобувачів освіти до олімпіад доц. Мартинюк Г.В.
різних рівнів.
Нові методичні підходи при викладанні дисципліни проф. Сачук Р.М.
«Основи екологічної токсикології»
Організація, проведення та контроль за роботою проф. Портухай О.І.
студентських наукових гуртків і проблемних груп,
залучення до їх діяльності здобувачів вищої освіти
молодших курсів.
ІІ семестр 2022-2023 н.р.

листопад
2022р.
грудень
2022 р.

Активізація роботи з опублікування наукових статей проф. Лисиця А.В.
січень 2023 р.
науково-педагогічних працівників кафедри у виданнях
міжнародних науко-метричних баз, зокрема, Scopus,
Web of Science.
Зміцнення зв’язків зі стейкхолдерами, керівниками проф. Мартинюк В.О.
підприємств, організацій, установ відповідного
профілю шляхом залучення їх до розроблення програм
практик та укладання договорів про співпрацю з метою
проведення практики, виконання кваліфікаційних робіт
(проєктів), а також для сприяння працевлаштуванню
випускників.
Особливості поповнення інституційного репозитарію ст. в. Якута О.О.
лютий 2023 р.
працями наукових, науково-педагогічних працівників
та здобувачів вищої освіти кафедри.
Методика
визначення
рівня
сформованості проф. Войтович О.П. березень 2023 р.
компонентів
професійно-термінологічної
компетентності у ході фахової підготовки.
Формування професійних компетенцій здобувачів доц. Костолович М.І. квітень 2023 р.
освіти під час навчальних практик.

6.

Особливості впровадження профорієнтаційної роботи.

проф. Лико С.М.

травень 2023 р.

7.

Участь студентів-волонтерів в університетських,
міських, обласних і всеукраїнських благодійних акціях,
соціальних проєктах тощо.
Застосування науково-методичних підходів при
викладані дисципліни «Контроль за якістю сировини
тваринного та рослинного походження»

проф. Герман Н.В.

червень 2023 р.

8.

доц.Велесик Т.А.

Відмітка
про
виконання

4. НАУКОВІ СЕМІНАРИ
№ з/п

Теми

Виконавці

Строк
проведення

І семестр 2022-2023 н.р.
1.

Обговорення та затвердження плану
проведення
наукових
семінарів
кафедри на 2022-2023 н.р.

2.

Заслуховування
звітів
аспірантів Аспіранти кафедри:
кафедри
про
виконання
Басараба І.В.
індивідуального
плану
та
про
Мазур А.В.
виконання дисертаційного дослідження
за 2021-2022 н.р.
Радонова небезпека в нашому регіоні
д.б.н., проф. Лисиця
А.В.
Фізико-хімічні основи застосування
к.х.н., проф.
полімерних композитів
Мартинюк Г.В.
Зовнішня освітня міграція в Україні
к.п.н., проф.
Герман Н.В.
к. геогр. н., проф.
Концепція ландшафтно-господарської
Мартинюк В.О.
організації озерно-басейнової системи
заповідно-рекреаційного типу
Екотоксичність лікарських засобів
д.вет.н., проф.
Сачук Р.М.

3.
4.

5.

Завкафедри,
д.с.-г.н., проф.
Лико Д.В.

серпень
2022 р.

вересень
2022 р.

жовтень
2022 р.
листопад
2022 р.
грудень
2022 р.

ІІ семестр 2022-2023 н.р.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Актуальні
проблеми
підготовки д.п.н., проф. Войтович
січень
майбутніх
вчителів
географії
в
О.П.
2023 р.
закладах вищої освіти
Оцінка стійкості та ризиків втрати
к.б.н., доц.
водних екосистем
Суходольська І.Л.
лютий
Агроекологічні
основи
стратегії к.с.-г.н., проф. Лико С.М.,
2023 р.
сталого розвитку громад західност. в. Якута О.О.
поліського регіону
Перевірка якості ковбасних виробів
к.е.н., доц.
Велесик Т.А.
Аналіз показників придатності земель д. с.-г.н., проф. Лико Д.В., березень 2023 р.
для органічного виробництва
к.с.-г.н., проф. Портухай
О.І.
Заслуховування
звітів
аспірантів Аспіранти кафедри:
кафедри
про
виконання
Басараба І.В.
індивідуального
плану
та
про
Мазур А.В.
виконання
дисертаційного
квітень
дослідження за І семестр 2022-2023
2023 р.
н.р.
Методичні
основи
проведення
к.б.н., доц.
ареалогічних досліджень
Логвиненко І.П.
Ландшафтно-географічні передумови к.п.н., доц. Костолович
травень
формування туристсько-рекреаційних
М.І.
2023 р.
систем Рівненської області
Результати наукової роботи кафедри
Завкафедри,
червень
професорсько2023 р.
викладацький 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 2022-2023 н.р.;

навчально-методичне
забезпечення дисциплін 2022-2023 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
2022 року

Завідувач кафедри,
професорськовикладацький склад
кафедри

Впродовж року

професорськовикладацький склад
кафедри

І та ІІ семестри
2022-2023н.р.

професорськовикладацький склад
кафедри

І та ІІ семестри
2022-2023н.р.

професорськовикладацький склад
кафедри
Завідувач кафедри,
професорськовикладацький склад
кафедри

І та ІІ семестри
2022-2023н.р.
Впродовж року

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 Координація підготовки та проведення
наукових заходів на кафедрі

Підсумковий
результат (рукопис,
друкована праця,
обсяг, тираж тощо)
3

2 З метою підвищення ефективності
наукових досліджень і впровадження
новітніх розробок у навчальний процес
розробити
організаційно-методичні
засади наукової діяльності кафедри.
3 Систематично оновлювати сайт
кафедри у мережі Інтернет.
4 Спрямувати роботу кафедри щодо
аналізу роботи наукових керівників з
метою
стимулювання
науководослідницької діяльності професорськовикладацького складу. Участь у
конкурсі “Науковець РДГУ”.
5 Організація, проведення та контроль за
роботою студентських наукових гуртків
і проблемних груп, залучення до їх
діяльності здобувачів вищої освіти
молодших курсів
6 Активізація роботи з опублікування Наукові статті та тези
наукових статей науково-педагогічних
доповідей
працівників кафедри у виданнях
міжнародних науко-метричних баз,
зокрема, Scopus, Web of Science
7 Налагодження співпраці кафедри з
науково-дослідними
установами,
іншими ЗВО щодо організації науководослідної роботи здобувачів вищої
освіти
8 Підвищити рівень наукової роботи з
талановитими
студентами
та
випускниками через кафедральні та
міжкафедральні
семінари,
«круглі
столи», обмін творчим досвідом
наукової та творчої роботи молодих
викладачів, аспірантів, студентів.
9 Забезпечити
участь
студентів
у
Всеукраїнських
студентських
олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі
студентських
наукових
робіт
з
відповідних спеціальностей у 2022-2023
н. р.
10 Провести підготовчі роботи для участі у
Проєкт
конкурсному відборі проектів наукових фундаментального/при
досліджень і розробок
кладного дослідження,
підготовлений для
подання на конкурс

Виконавці

Строк
виконання

Відмітка
про
виконання

4
Завкафедри,
професорськовикладацький
склад кафедри
Завкафедри,
професорськовикладацький
склад кафедри

5
Упродовж
2022-2023
н. р.

6

Доц.
Суходольська
І.Л.
Завідувач
кафедри

Упродовж
2022-2023 н.
р.
Постійно

Керівники
гуртків

Постійно

викладачі,
аспіранти,
здобувачі вищої
освіти

впродовж
року

професорськовикладацький
склад кафедри

Упродовж
І та ІІ
семестрів

Завкафедри,
професорськовикладацький
склад кафедри

впродовж
навчального
року

Завкафедри,
професорськовикладацький
склад кафедри

Згідно плану

Професорськовикладацький
склад кафедри

впродовж
навчального
року

Упродовж
2022-2023
н. р.

1
2
3
11 Здійснення теоретичних та прикладних
досліджень за науковими темами:
1. «Відтворення родючості грунтів та
збалансоване природокористування».
2. «Еколого-географічний моніторинг
геосистем Українського Полісся в
умовах
природно-антропогенних
трансформацій»
3. «Вплив застосування дезінфекантів в
агровиробництві на біологічні системи
різного рівня організації».
Наукові статті, тези
4. «Проведення робіт з паспортизації р.
доповідей
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»).
12 Проводити
наукові
дослідження Підготовка рукопису
комплексної кафедральної тематики з розділу наукового звіту,
виконання кваліфікаційних робіт
виступ на науковому
семінарі кафедри та
представлення
доповідей на щорічній
науково-практичній
конференції викладачів,
співробітників,
докторантів, аспірантів
та студентів РДГУ
13 Забезпечувати участь здобувачів вищої
освіти у міжнародних, всеукраїнських,
загально- університетських конференціях
та конкурсах

14 Брати активну
конференціях

участь

у

наукових

Публікації у збірках
матеріалів конференції,
сертифікати учасників
конференції
15 Підготувати наукові доповіді до наукової
Тези доповідей
конференції РДГУ разом із здобувачами
вищої освіти
16 Взяти участь у щорічній
науково- Публікації у матеріалах
практичній
конференції
викладачів,
конференції
співробітників, докторантів, аспірантів та
студентів
17 Надавати рецензії на наукову продукцію
(автореферати, статті, монографії)

Рецензії

18 Брати участь у роботі наукових семінарів

Доповіді на наукових
семінарах

19 Підготовка звіту про результати наукової
роботи науково-педагогічних працівників
кафедри за 2022 р.

4
5
Професорсько- впродовж року
викладацький
склад кафедри

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

Упродовж
І та ІІ
семестрів

викладачі
кафедри

впродовж року

викладачі
кафедри

березень
2023 року

професорськоКвітень
викладацький
2023 року
склад кафедри,
аспіранти,
здобувачі вищої
освіти
професорсько- впродовж року
викладацький
склад кафедри
викладачі
впродовж року
кафедри
Завкафедри,
Грудень, 2022
професорськовикладацький
склад кафедри
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7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
№ з/п

Вид робіт

Підсумковий
результат

Виконавець

Строк виконання

1
1

2
Інформування
науковопедагогічних
працівників
кафедри про нормативно-правові
та розпорядчі документи в галузі
вищої освіти.
Організація
та
проведення
засідань кафедри, наукових та
методичних семінарів

3

4
Завкафедри

5
Упродовж
І та ІІ семестру

Завкафедри,
керівники наукового та
методичного семінарів

впродовж року
Відповідно до
планів роботи
кафедри
вересень-жовтень
2022 р.

2

3

4

5

6

7

8

Проведення
зустрічей
зі
здобувачами вищої освіти І курсу
з метою ознайомлення їх з
вимогами навчального процесу за
стандартом освіти України
Проведення
зустрічей
зі
здобувачами вищої освіти з
метою
ознайомлення
їх
з
процедурами
врегулювання
конфліктних ситуацій, політикою
попередження і боротьби із
сексуальними домаганнями в
РДГУ
Про заходи СНТ щодо розвитку
наукових досліджень студентів,
участі у наукових навчальних
програмах та проєктах.
(на вчену раду ППФ)
1. Особливості використання у
навчальному процесі провідних
світових
освітніх
онлайнплатформ
Coursera,
Udemy,
ZOOM,
Google,
платформ
світових
університетів
та
цифрових
продуктів,
безкоштовних онлайн-курсів.
2. Позитивні та негативні
сторони
застосування
дистанційних
технологій
навчання в освітньому процесі
Організація
проведення
первинного,
позапланового,
цільового інструктажів з охорони
праці та безпеки життєдіяльності
для викладачів кафедри та
здобувачів вищої освіти
Забезпечення належного рівня
підтримки
здобувачів
вищої
освіти, зокрема у контексті
питань, що стосуються:
–організації
навчання
і
викладання;
–адміністративних
питань
(надання довідок тощо);
–інформування з освітніх і
позаосвітніх питань;
–вирішення конфліктних ситуацій
тощо

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

вересень-жовтень
2022 р.

доц. Костолович М. І.

Жовтень
2022 р.

Завкафедри,
проф. Лико Д.В.;
доц. Суходольська І.Л

Листопад 2022 р.

завкафедри,
керівники практик

Упродовж
І та ІІ семестру

завкафедри,
професорськовикладацький склад
кафедри,
куратори груп

Постійно

Відмітка
про
виконання
6

1
9

10

11

2
Контроль
за
дотриманням
графіків освітнього процесу на
кафедрі, виконанням навчальних і
робочих
навчальних
планів
підготовки здобувачів вищої
освіти
Затвердження
тематики,
виконавців і наукових керівників
кваліфікаційних робіт на 20222023 н. р.
Організація освітнього процесу в
умовах карантину за допомогою
технологій
дистанційного
навчання,
реалізація
моделі
змішаного
навчання
в
університеті

12

Відвідування навчальних занять
викладачів

13

Розміщення
актуальної
інформації
про
організацію
освітнього процесу на вебсайті
кафедри
Організація та проведення заходів
з
питань
академічної
доброчесності
Організація та проведення всіх
видів практики відповідно до їх
графіків проведення на 20222023 н. р.
Зміцнення
зв’язків
зі
стейкхолдерами,
керівниками
підприємств, організацій, установ
відповідного профілю шляхом
залучення їх до розроблення
програм та укладання договорів, а
також
для
сприяння
працевлаштуванню випускників
Забезпечення зворотного зв’язку з
працевлаштованими
випускниками, зокрема шляхом
опитування
випускників
та
роботодавців
щодо
якості
наданих університетом освітніх
послуг
Про здійснення роботи кураторів
академічних
груп
щодо
організаційної
роботи
зі
студентами
та
специфіки
здійснення освітнього процесу в
online-режимі).
Проведення
наукових
конференцій,
методичних
та
наукових семінарів, засідань
кафедри
Проведення
профорієнтаційної
роботи

14

15

16

17

18

19

20

3

4
Завкафедри,
професорськовикладацький склад

5
Упродовж
І та ІІ семестрів

Завкафедри,
професорськовикладацький склад

Листопад
2022 р.,
червень 2023 р.
Упродовж
І та ІІ семестру
(За умови
запровадження)

Завкафедри,
професорськовикладацький склад
Відповідальна за ведення
сайту
доц. Суходольська І.Л.

Упродовж
І та ІІ семестрів

Відповідальна
доц. Логвиненко І.П.

Упродовж
І та ІІ семестру

Відповідальна
доц. Костолович М.І.

Упродовж
І та ІІ семестру

Завкафедри,
професорськовикладацький склад

впродовж року

викладачі кафедри

Постійно

Заступник завкафедри з
виховної роботи,
куратори груп

І та ІІ семестри
2022-2023 н.р..

Завкафедри,
керівники семінарів

впродовж року

професорськовикладацький склад

впродовж року

впродовж року

6

1
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

2
Залучення здобувачів вищої освіти до
профорієнтаційної роботи в закладах
загальної середньої освіти та закладах
освіти, які здійснюють підготовку
фахівців за освітньо-професійними
програмами на початковому рівні
(короткому циклі) вищої освіти, під
час виробничої практики
Підготовка здобувачів вищої освіти
до участі в олімпіадах, студентських
конкурсах наукових робіт
Організаційні заходи кафедри щодо
правового виховання студентської
молоді, забезпечення асоціальної
поведінки у розвитку духовності,
захисту моралі та формування
здорового способу життя.
Про
роботу
кафедри
щодо
налагодження міжнародних зв’язків
із закладами освіти, культури,
науковими установами, організаціями
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.
Про
науково-дослідну
роботу
студентів та їх підготовку до участі у
фахових олімпіадах
(на вчену раду ППФ)
Про підготовку до проведення
акредитації ОПП «Екологія» спец.
101 «Екологія» третього (наукового)
рівня вищої освіти
Про виконання плану наукових
досліджень у 2023 році.
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 2023
році.
Організація стажування викладачів
кафедри (відповідно до складених
графіків)
Брати активну участь в заходах, що
проводяться психолого-природничим
факультетом
Про
виконання
навчального
навантаження викладачами кафедри
за 2022/2023 навчальний рік.
Про
профорієнтаційну
роботу
кафедри та організацію прийому у
2023 році.

3

4
5
Завкафедри,
Упродовж семестру
професорсько-викладацький
склад

викладачі кафедри

впродовж року

Завкафедри,
заступник завкафедри з
виховної роботи,
професорсько-викладацький
склад кафедри

грудень
2022 р.

Завкафедри,
професорсько-викладацький
склад кафедри
Завкафедри,
професорсько-викладацький
склад кафедри

січень 2023 р.

Завкафедри,
професорсько-викладацький
склад кафедри
Гарант ОПП,
проф. Лисиця А.В.

березень
2023 р.

Завкафедри,
професорсько-викладацький
склад кафедри
Завкафедри,
професорсько-викладацький
склад кафедри

квітень
2023 р.
травень
2023 р.

Завкафедри
кафедри

червень
2023 р.

завкафедри,
професорсько-викладацький
склад кафедри
професорсько-викладацький
склад кафедри

впродовж року

Завкафедри,
професорсько-викладацький
склад кафедри

червень
2023 р.
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8. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ (ПЕДАГОГІЧНИХ) ПРАЦІВНИКІВ
№
з/п

Форма підвищення
професійного рівня

Прізвище
та ініціали
працівника

Строк виконання

1

стажування без відриву
від основної роботи,
кафедра фізичної та
колоїдної хімії
Львівського національного
університету
імені Івана Франка

Мартинюк
Галина
Валентинівна

з 15. 09. 2022 року по
31.10. 2022 року

Відмітка
про виконання

9. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
Дата
1
15.09.
2022 р.

07.10.
2022 р.

Розділ

Назва змін та доповнень

2
3
Протокол
№
13
від
15 вересня 2022 року
2. Засідання
кафедри 10. Про створення відділу тестування при Центрі якості освіти.
11. Про перейменування назви кафедри.
12. Про розподіл ставок навчального навантаження науковопедагогічним працівникам РДГУ у 2022-2023 н.р.
13. Про проведені викладачами кафедри відкриті заняття
Протокол № 14 від 07 жовтня 2022 року
2. Засідання
5.
Про
обговорення
та затвердження стратегії: роботи зі
кафедри
студентами в навчальних лабораторіях, навчально-методичних
центрах; презентації спеціальностей, кафедри в соцмережах, на
сайтах кафедр.
6. Про затвердження теми кандидатської дисертації
здобувача
ступеня
PhD
за спеціальністю 101 – Екологія Масовця Богдана Петровича та
призначення керівника

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 „_______”___________________ 202___р.

протокол № _______

Завкафедри___________________________проф. Лико Д.В._
(підпис)

(прізвище та ініціали)

________________________________________________________________________

Другий семестр
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,
від „_______”___________________ 2023р.

протокол № _______

Завкафедри___________________________проф. Лико Д.В._
(підпис)

(прізвище та ініціали)

