
Інформація  

кафедри екології, географії та туризму 

щодо визначення перспектив міжнародної діяльності РДГУ на 2020-2021 н.р. 

 

Одним з напрямів підготовки висококваліфікованих фахівців кафедри екології, 

географії та туризму є широке міжнародне співробітництво. З цією метою кафедра вже 

налагодила та підтримує контакти в навчальних і наукових сферах із Закладом освіти 

"Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна" (Республіка Білорусь) -  

Угода (від 05.11. 2013р.) про співпрацю між Рівненським державним гуманітарним 

університетом і  Закладом освіти "Брестський державний університет  

імені О.С. Пушкіна" (Термін дії угоди – безстроковий). 

Тема співробітництва: проведення дослідних робіт з розробки наукових основ 

природокористування, туризму, охорони навколишнього середовища; оцінка, прогнозування 

і оптимізація антропогенного впливу на ландшафтні комплекси Поліського регіону України і 

Білорусі. 

З ініціативи кафедри екології, географії та туризму РДГУ та за участі наукових установ 

України і зарубіжних країн (Білорусь, Литва, Польща) було організовано та проведено 

чотири науково-практичні конференції з міжнародною участю, зокрема: 

 Всеукраїнська науково-практична конференція за участю молодих науковців 

«Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища» (Рівне, 

7-9 листопада 2013 р.); 

 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 

«Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища» (Рівне, 

21-23 жовтня 2015 р.); 

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Регіональні геоекологічні 

проблеми в умовах сталого розвитку» (Рівне, 18-20 жовтня 2018 року). 

 IV Міжнародна науково-практична конференція «Регіональні геоекологічні проблеми 

в умовах сталого розвитку» (22–24 вересня 2020 р.). У зв’язку з адаптивним карантином, що 

пов’язаний з коронавірусним захворюванням конференція відбулася в онлайн-режимі. 

За результатами проведених кафедрою вищезгаданих міжнародних науково-

практичних конференцій доповіді учасників від країни-партнера були опубліковані у 

збірниках наукових праць: 

1. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього 

середовища (за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю 

молодих науковців. Рівне, 7-9 листопада 2013 р.: Збірник наукових праць / За ред. проф. Д.В. 

Лико. – Рівне: РДГУ, 2013. – 268 с. 



2. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього 

середовища: Зб. наук. пр.. Другої Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (Рівне, 

21-23 жовтня 2015 р.) / Рівненський державний гуманітарний університет; за ред. проф. Д.В. 

Лико [та ін.]. – Рівне: РДГУ, 2015. 

3. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових 

праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 18-20 жовтня 2018р.) / Голова редкол. 

проф. Д.В. Лико [та ін.]. - Рівне: видавець О.Зень, 2018. – 416. 

4. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових 

праць IV Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 22-24 вересня 2020р.) / Голова редкол. 

проф. Д.В. Лико [та ін.]. – Рівне: видавець О.Зень, 2020. – 180. 

Також викладачі кафедри проходять стажування в провідних наукових і навчальних 

закладах Білорусі, Польщі, Словаччини, а саме:  

 

Прізвище,  

ім’я, по батькові 

Рік  

підвищення 

кваліфікації 

Місце 

підвищення кваліфікації 

Лико  

Дарія Василівна 

з 21.09. по 30.09 

2015р. 

Брестський державний університет  

імені О.С. Пушкіна, кафедра географії та природокористування 

(м. Брест, Республіка Білорусь) 

Свідоцтво про підвищення стажування  
Лико  

Сергій 

Михайлович 

Мартинюк  

Віталій 

Олексійович 

Лико  

Сергій 

Михайлович 

з 01 червня 2016 р  

по 30 листопада 

2016р. 

Міжнародний інститут інновацій науки–освіти–розвитку 

(Варшава, Польща), 

Сертифікат про проходження стажування №143  

Глінська 

Світлана Олегівна  

Міжнародний інститут інновацій науки–освіти–розвитку 

(Варшава, Польща), 

Сертифікат про проходження стажування №142 

Портухай  

Оксана Іванівна 

Міжнародний інститут інновацій науки–освіти–розвитку 

(Варшава, Польща), 

Сертифікат про проходження стажування №145 

Суходольська 

Ірина Леонідівна. 

Міжнародний інститут інновацій науки–освіти–розвитку 

(Варшава, Польща), 

Сертифікат про проходження стажування №147 

Логвиненко  

Ірина Павлівна 

Міжнародний інститут інновацій науки–освіти–розвитку 

(Варшава, Польща), 

Сертифікат про проходження стажування №144 

Лисиця  

Андрій 

Валерійович 

з 23.04.2018р.  

по 25.10. 2018 р. 

Прешівський університет, кафедра екології факультету 

гуманітарних та природничих наук  

(Словацька республіка) 

Сертифікат № 24564/2018 від 30.11. 2018 р. 

Войтович  

Оксана Петрівна 

з 13.01. 2020 по 

13.07. 2020 р. 
Інститут соціально-економічної географії і просторового 

управління  

Факультет наук про Землю та Землеустрою університету Марії 

Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща) 

Сертифікат № 01307/02 від 14.07. 2020 р. 

  



Пріоритетними напрямками кафедри щодо визначення перспектив міжнародної 

діяльності у 2020-2021 н.р. є:  

– розширення географії міжнародних зв'язків, укладення двосторонніх і 

багатосторонніх договорів з науковими інституціями та закладами вищої освіти закордону;  

– розвиток міжнародної академічної та наукової мобільності, участь у міжнародних 

освітніх і наукових програмах; 

– інтенсифікація розповсюдження інформації про можливість участі у міжнародних 

проєктах серед кафедральних колективів з метою їх залучення до підготовки проєктних 

заявок та реалізації міжнародних проєктів;  

– посилення роботи із пошуку можливостей міжнародного підвищення кваліфікації 

(стажування) викладачів;  

– розширення географії міжнародного співробітництва та міжнародних контактів 

кафедри та університету, необхідних для досягнення ефективних результатів по всіх 

напрямках міжнародної діяльності;  

– організація та участь в міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах і 

круглих столах із залученням представників міжнародних організацій, і відомих вчених;  

– проведення спільних наукових досліджень і публікація їх результатів;  

– організація міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, 

круглих столів; стажування викладачів і студентів;  

– обміни викладачами для читання лекцій;  

– обмін науковими і навчально-методичними публікаціями. 

– навчання за кордоном дозволяє значним чином підвищити кваліфікацію викладача, 

надає змогу широко застосовувати порівняльні аспекти при викладенні матеріалу.  

Закордонний досвід дозволить викладачам удосконалювати існуючі та розробляти 

новітні методи і технології викладання матеріалу, постійно самовдосконалюватися. 

 

 

 

Завідувач кафедри екології, географії та туризму_ проф. Лико Д.В. 

 

 


