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Рівненський державний гуманітарний університет 

Психолого-природничий факультет 

 

Протокол  

від 27 серпня 2019 року         № 10 

засідання кафедри екології, географії та туризму 

 

Завкафедри:    Лико Д.В. 

Секретар:     Рудик О.К. 

 

Присутні: Войтович О.П., Герман Н.В., Глінська С.О., Костолович М.І., Лико Д.В., Лико 

С.М., Логвиненко І.П., Лисиця А.В., Мартинюк В.О., Мартинюк Г.В., Портухай О.І., 

Рудик О.К., Суходольська І.Л., Якута О.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про організацію навчального процесу та перспективи розвитку кафедри на 2019-

2020 н.р. 

2. Про обговорення, схвалення та затвердження: 

 розподілу навчального навантаження між штатними викладачами кафедри на 2019-

20н.р.; 

- робочих програм навчальних та вибіркових дисциплін, які ними читаються у І 

семестрі 2019-20н.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)» (до 30.08); 

- навчально-методичного забезпечення дисциплін 2019-20н.р. (методичних 

рекомендацій до: самостійної роботи студентів; виконання лабораторних робіт; з 

підготовки до практичних занять; до написання курсових та дипломних робіт; програм 

державних атестацій. 

3. Про затвердження на 2019-20н.р.: 

- загальних обсягів навчального навантаження по кафедрі; 

- індивідуальних планів професорсько-викладацького складу кафедри. 

4. Про обговорення, схвалення та рекомендацію до затвердження «Стратегії 

розвитку кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного 

університету на 2019-2025 рр.». 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про організацію навчального процесу та перспективи розвитку кафедри на 

2019-2020 н.р. 

Завкафедри, проф. Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх з основними напрямками 

роботи кафедри у 2019-2020 н.р. Вона повідомила про те, що у цьому навчальному році на 

кафедрі вперше набрано студентів магістратури денної та заочної форми навчання за спец. 

014 Середня освіта (Географія). Тому викладачам, які будуть проводити заняття на даній 

спеціальності підготувати всі необхідні матеріали до затвердження. 

Змін у штаті кафедри не відбулося. Професорсько-викладацький склад кафедри 

разом зі студентами буде продовжувати працювати над розділами 3 комплексних 

наукових тем кафедри. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію завкафедри прийняти до відома та виконання. 
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СЛУХАЛИ: 2. Про обговорення, схвалення та затвердження: 

 попереднього розподілу навчального навантаження між штатними викладачами 

кафедри на 2019-20н.р.; 

 робочих програм навчальних та вибіркових дисциплін, які ними читаються у І 

семестрі 2019-20н.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)», зокрема:  

 навчально-методичного забезпечення дисциплін 2019-20н.р. (методичних 

рекомендацій до: самостійної роботи студентів; виконання лабораторних робіт; з 

підготовки до практичних занять; до написання курсових та дипломних робіт; програм 

державних атестацій. 

 

Завкафедри довела до відома всіх присутніх про попередній розподілу навчального 

навантаження між штатними викладачами кафедри на 2019-20н.р. Вона повідомила про 

те, що розподіл годин та ставок навчального навантаження вже майже узгоджений. Тому  

викладачам кафедри потрібно виставити навчальні дисципліни у розклад психолого-

природничого факультету для проведення занять з 01 вересня 2019 року. Остаточний 

розподіл буде затверджено на наступному засіданні кафедри.  

Викладачами кафедри були представлені до затвердження: 

 робочі програми навчальних та вибіркових дисциплін, які ними читаються у І 

семестрі 2019-20н.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)», зокрема: 

 
Перелік робочих програм дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму для здобувачів вищої 

освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (1, 2, 3, 4 курс)  на 2019-2020н.р. 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни  

 

Викладач Семестр Кількість 

кредитів 

Робоча 

програма, 

силабус  

в PDF 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія,  

спеціалізація «Прикордонний екологічний контроль»,(3 р.10 міс.) 

ОК09 Геологія з основами 

геоморфології 

Лико С.М. 1 3,5  

ОК14 Вступ до фаху Лико Д.В. 1 3,5  

ОК31 Основи наукових 

досліджень в екології 

Костолович М.І. 1 4  

ОК29 Заповідна справа, 

менеджмент ПЗФ 

Глінська С.О. 1 3  

ОК35 Теорія і практика 

екологічної освіти 

Войтович О.П. 1 3  

ОК32 Екологія рослин та 

фітоценозів 

Суходольська І.Л. 1 4  

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія,  

спеціалізація «Прикордонний екологічний контроль», (2 р. 10 міс.) 

ОК06 Геологія з основами 

геоморфології 

Лико С.М. 1 3,5  

ОК24 Основи наукових 

досліджень в екології 

Костолович М.І. 1 4  

ОК23 Заповідна справа, 

менеджмент ПЗФ 

Глінська С.О. 1 3,5  

ОК25 Екологія рослин та 

фітоценозів 

Суходольська І.Л. 1 4  

ОК11 Зональне біорізноманіття Логвиненко І.П. 1 3  
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для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія (4 р.н.) 

ОК22 Техноекологія Костолович М.І 3 4,5  

ОК36 Загальне землезнавство Зубкович І.В. 3 3  

ОК17 Загальна екологія 

 (та неоекологія) 

Портухай О.І 3 7  

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія,  
спеціалізації «Прикордонний екологічний контроль», «Екологія садово-паркового господарства» (4 р.н.) 

ОП09 Моделювання і 

прогнозування стану 

довкілля 

Якута О.О. 7 4,5  

ОП19 Радіоекологія Костолович М.І. 7 3  

ОП20 Менеджмент ПЗП Портухай О.І. 7 3,5  

ОП13 Екологічна безпека Портухай О.І. 7 4,5  

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 014.07 «Середня освіта (Географія)»  

(3р. 10 міс.) 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Викладач Семестр Кількість 

кредитів 

Робоча 

програма, 

силабус  

в PDF 

ОК23 Гідрологія Суходольська І.Л. 1 3  

ОК20 Геологія Лико С.М. 1 5  

ОК22 Метеорологія і кліматологія Портухай О.І. 1 3  

ОК21 Загальне землезнавство Зубкович І.В. 1 4  

ОК24 Геоморфологія Якута О.О. 1 3  

ОК16 Історична географія Глінська С.О. 1 3  

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 014.07 «Середня освіта (Географія)» 

(4р.н.) 

ОК05 Ландшафтознавство Зубкович І.В. 3 4  

ОК27 Основи теорії суспільної 

географії 

Войтович О.П. 3 3  

ОК13 Географія материків і океанів Мартинюк В.О. 3 11  

ОК17 Фізична географія України Якута О.О. 3 6  

ОК25 Основи технології, 

виробництва 

Войтович О.П. 3 4  

ОЗ11 Картографія з основами 

топографії 

Зубкович І.В. 5 5  

ОП11 Економічна і соціальна 

географія України 

Логвиненко І.П. 5 9  

ОЗ12 Основи технології 

виробництва 

Войтович О.П. 7 4  

ОП04 Методика навчання географії Войтович О.П. 7 8  

ОП07 Географія світового 

господарства 

Портухай О.І. 7 5  

ОП08 Регіональна економічна і 

соціальна географія світу 

Плюта Н.В.. 7 11  

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 015 «Професійна освіта (Туристичне 

обслуговування)» (4 р.н.) 

 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Викладач Семестр Кількість 

кредитів 

Робоча 

програма, 

силабус  

в PDF 

ОЗ12 Основи наукових досліджень Глінська С.О. 5 3  

ОП09 Правові основи  освіти та 

туристичної діяльності 

Плюта Н.В. 5 4,5  

ОП10 Метрологія, стандартизація Суходольська І.Л 5 3  

ОП21 Туристичне країнознавство Костолович М.І. 5 3,5  
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Перелік робочих програм дисциплін  

по кафедрі екології, географії та туризму 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1, 2 курс) на 2019-2020 н.р. 

 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Викладач Семестр Кількість 

кредитів 

Робоча 

програма, 

силабус в PDF 

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец.  101 «Екологія 

 (1р. 4 міс.) 

ОК06 Методологія та організація 

наукових досліджень 

Суходольська 

І.Л. 

1 4  

ОК10 Радіаційна безпека та 

моніторинг 

Костолович М.І. 1 3  

ОК09 Реабілітація територій 

забруднених 

радіонуклідами 

Лисиця А.В. 1 3  

ОК12 Управління поводження з 

відходами 

Лисиця А.В. 1 3  

ОК13 Геоінформаційні системи в 

екології 

Мартинюк В.О. 1 3  

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец.  101 «Екологія 

 (1р. 5 міс.) 

ОП01 Стратегія сталого розвитку Лико Д.В. 11 3,5  

ОП06 Радіаційна безпека та 

моніторинг 

Костолович М.І. 11 5  

ОП02 Системний аналіз якості 

навколишнього середовища 

Портухай О.І. 11 4  

ОП05 Геоінформаційні системи в 

екології 

Мартинюк В.О. 11 4  

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія»  

за ОПП «Радіоекологія» (1р.4 міс.) 

ОК11 Поводження з 

радіоактивними відходами 

Костолович М.І. 1 3  

ОК12 Дія іонізуючого 

випромінювання 

Лисиця А.В. 1 3  

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія»  

за ОПП «Радіоекологія» (1р. 5 міс.) 

ОК07 Стратегія сталого розвитку Лико Д.В. 11 3,5  

ОК12 Радіаційна безпека та 

моніторинг 

Костолович М.І. 11 5  

ОК11 Поводження з 

радіоактивними відходами 

Костолович М.І. 11 4  

ОК08 Хімія радіоактивних 

елементів 

Лисиця А.В. 11 4  

 

Перелік робочих програм дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму для здобувачів вищої 

освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1 курс) на 2019-2020 н.р 
 

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 014 «Середня освіта (Географія)» 

(1р. 4міс.) 

 

ОК06 Географія Рівненської області Глінська С.О. 1 5  

ОК07 Інформаційна географія і ГІС-

технолонгії 

Мартинюк В.О. 1 5  

ОК11 Людина і природа Герман Н.В. 1 6  
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Перелік робочих програм вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (2, 3,4 курс) на 2019-2020н.р. 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни  

 

Викладач Семестр Кількість 

кредитів 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія (4 р.н.) 

ВК16 
Основи екологічної токсикології 

Проф.  

Лико Д.В. 

3 3,0 

ВП17 Радіологічний контроль продуктів 

харчування/ 

Проф.  

Лисиця А.В. 

7 3,0 

ВП17 Озеленення і ландшафтна 

архітектура 

Доц.  

Глінська С.О. 

7 3,0 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»  

спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)» 

ВП12 
Екологія людини 

Проф.  

Лико С.М. 

5 3,0 

ВП12 
Радіоекологія геосистем 

Проф.  

Мартинюк В.О. 

5 3,0 

ВП01 Економічна і соціальна географія 

світу 

Доц.  

Логвиненко І.П. 

5 6,0 

ВП02 
Заповідна справа 

Ст. викл.  

Якута О.О. 

5 3,0 

ВП05 Санітарія та гігієна туристичної 

діяльності 

Доц.  

Герман Н.В. 

5 3,0 

ВП09 
Регіональні ринки туризму 

Доц.  

Герман Н.В. 

7 4,0 

ВП10 
Організація та економіка туризму 

Проф.  

Войтович О.П. 

7 4,0 

ВП12 Географія зовнішньо-політичних з 

в’язків  

Викл.  

Зубкович І.В. 

7 4,0 

 

Перелік вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1, 2 курс) на 2019-2020 н.р. 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Викладач Семестр Кількість 

кредитів 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія» 

ВК03/ Екологічний менеджмент і 

аудит/ 

Доц.  

Портухай О.І. 

2 3,0 

ВК04 Радіологічний контроль 

сировини та продукції 

Проф.  

Лисиця А.В. 

2 3,0 

ВК05/ Соціально-гігієнічний 

моніторинг/ 

Проф.  

Лисиця А.В. 

2 3,0 

ВК06 Екологічний контроль в 

карантинній службі 

Проф.  

Лико Д.В. 

2 3,0 

ВК07/ Екологічна стандартизація і 

сертифікація/ 

Проф.  

Войтович О.П. 

2 3,0 

ВК08 Методика радіологічних 

досліджень 

Доц. Костолович 

М.І. 

2 3,0 

ВК09/ Антропогенний вплив на 

природні екосистеми/ 

Проф.  

Лисиця А.В. 

2 3,0 

 

 навчально-методичне забезпечення дисциплін 2019-20н.р. (методичні рекомендації 

до: самостійної роботи студентів; виконання лабораторних робіт; з підготовки до 

практичних занять; до написання курсових та дипломних робіт; програм державних 

атестацій зі спец. 014.07 «Середня освіта (Географія) та 015 «Професійна освіта 

(Туристичне обслуговування)». 

Завкафедри, проф. Лико Д.В. представила для схвалення та затвердження  

1. «Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освітиденної та заочної форм навчання галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 014 «Середня освіта (Географія)». Укладачі: Д.В. 

Лико, В.О. Мартинюк, О.І. Портухай. Рівне : Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 2019».  
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РЕЦЕНЗЕНТИ: Войтович О. П., докт. пед. наук, професор (Рівненський 

державний гуманітарний університет); Ільїн Л. В., докт. геогр. наук, професор 

(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). 

 

2. Програма комплексного іспиту для державної атестації студентів спеціальності 

014 «Середня освіта (Географія)» / Упорядники Д.В. Лико, В.О. Мартинюк, О.І. Портухай. 

– Рівне: Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 2019. – 65 с.  

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

Войтович О.П., д-р пед. наук, професор (Рівненський державний гуманітарний 

університет); 

Ільїн Л.В., д-р. геогр. наук, професор (Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки).  

 

3. Програма комплексного іспиту для державної атестації студентів за спеціальністю 

015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» / Упорядники: С.В. Лісова, О. П. 

Войтович, М.І. Костолович, С.О. Глінська .– Рівне: Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 

2019. – 38 с.  

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

Коротун С.І. канд. геогр. наук, доцент (Національний університет водного 

господарства та природокористування); 

Корбутяк М.В. канд. геогр. наук, доцент (Національний університет водного 

господарства та природокористування 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію завкафедри прийняти до відома та виконання. 

2. Схвалити та затвердити:  

 робочі програми навчальних та вибіркових дисциплін, які читаються викладачами 

у І семестрі 2019-20н.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)»; 

 навчально-методичне забезпечення дисциплін 2019-20н.р. 

 схвалити та затвердити: 

 1. «Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 1’1денної та заочної форм навчання галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 014 «Середня освіта (Географія)». Укладачі: Д.В. 

Лико, В.О. Мартинюк, О.І. Портухай. Рівне : Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 2019».  

2. Програма комплексного іспиту для державної атестації студентів спеціальності 

014 «Середня освіта (Географія)» / Упорядники Д.В. Лико, В.О. Мартинюк, О.І. Портухай. 

– Рівне: Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 2019. – 65 с.  

3. Програма комплексного іспиту для державної атестації студентів за спеціальністю 

015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» / Упорядники: С.В. Лісова, О. П. 

Войтович, М.І. Костолович, С.О. Глінська .– Рівне: Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 

2019. – 38 с.  

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження на 2019-20н.р.: 

 загальних обсягів навчального навантаження по кафедрі; 

 індивідуальних планів професорсько-викладацького складу кафедри. 

 

Усі викладачі кафедри було ознайомлені з загальними обсягами навчального 

навантаження по кафедрі, яке читається по спеціальностях в РДГУ, зокрема: 15,5 ставок, 

9281,0 годин. 
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Кожному викладачеві була подана інформація згідно дисциплін, які ними читаютья 

на факультетах університету. Тому потрібно підготувати все навчально-методичне 

забезпечення для проведення занять. 

Також кожен із викладачів представили для затвердження індивідуальні плани 

роботи на 2019-2020 н.р. з усіма видами навчальної, наукової, методичної, організаційної 

та виховної роботи. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Схвалити та затвердити: загальні обсяги навчального навантаження по кафедрі та  

індивідуальні плани професорсько-викладацького складу кафедри. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про обговорення, схвалення та рекомендацію до затвердження «Стратегії 

розвитку кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного 

університету на 2019-2025 рр.». 

Завкафедри, проф. Лико Д.В. представила всім присутнім для обговорення, 

схвалення та затвердження «Стратегію розвитку кафедри екології, географії та туризму 

Рівненського державного гуманітарного університету на 2019-2025 рр.» та ознайомила з 

основними її положеннями. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Схвалити та затвердити «Стратегію розвитку кафедри екології, 

географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету на 2019-

2025рр.». 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри       __________           Д.В. Лико  

 

 

Секретар                      ______________    О.К. Рудик  


