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засідання кафедри екології, географії та туризму
Завкафедри:
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Лико Д.В.
Рудик О.К.

Присутні: Войтович О.П., Герман Н.В., Глінська С.О., Зиль І.П., 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 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 про наукову та науково-технічну діяльність кафедри
екології, географії та туризму за 2018 рік.
4. Про затвердження звіту з виконання плану роботи кафедри за І семестр
2018-19н.р.
5. Про схвалення і рекомендацію до затвердження і друку навчально-методичних
матеріалів.
6. Про схвалення і рекомендацію до затвердження освітньо-професійної програми
«Середня освіта (Географія)» далі ОПП СОГ другого (магістерського) рівня вищої освіти
СЛУХАЛИ: 1. Про результати зимової іспитової сесії І семестру 2018-19 н.р.
Викладчі кафедри доповіли про результати зимової іспитової сесії І семестру 201819 н.р. В переважній більшості зимова сесія студентами складена, хоча є деякі студенти,
які ще мають заборгованості. Але вони будуть ліквідовані в найближчі терміни.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Результати зимової іспитової сесії І семестру 2018-19 н.р. визнати результативними.
2. Заборгованості за заліково-екзаменаційну сесію І семестру 2018-19 н.р. скласти у
терміни, визначені деканатом психолого-природничого факультету.
СЛУХАЛИ: 2. Про звіти викладачів щодо виконання індивідуальних планів, стан
методичної роботи за І семестр 2018-19н.р.
Викладачі кафедри прозвітувалися про виконану ними роботу у І семестрі 201819н.р. з питань навчального навантаження, методичної, наукової, організаційної та
виховної роботи. Вони доповіли, що навчальне навантаження виконане. Уся інформація
про виконання ними навчального навантаження відображена у звіті з виконання з
виконання плану роботи кафедри й подана до навчального відділу.
ПОСТАНОВИЛИ: Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів за І семестр
2018-19н.р. затвердити.

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження звіту про наукову та науково-технічну діяльність
кафедри екології, географії та туризму за 2018 рік.
Завкафедри, проф. Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх зі звітом кафедри про
наукову та науково-технічну діяльність кафедри екології, географії та туризму за 2018 рік.
Вона доповіла, що усі види робіт, які були заплановані кафедрою у 2018 році виконано і
відображено у звіті. Звіт буде подано до наукового відділу РДГУ у визначені терміни.
Звіт зберігається у справах кафедри № 61-12.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри екології, географії та
туризму за 2018 рік схвалити та затвердити.
2. Звіт податидо наукового відділу РДГУ у визначені терміни.
СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження звіту з виконання плану роботи кафедри за І семестр
2018-19н.р.
Навчальне навантаження:
На: навчальний рік:
Заплановано: 10371 година

1 семестр:
Заплановано:
5604 години
Виконано
5604 години
Перевиконано +36 годин
Недовиконано
-36 годин
У кінцевому підсумку заплановані по
кафедрі години виконано у повному
обсязі.

Доцент Войтович О.П. з 1.10.2016 по 31.09. 2018 р.навчалася в доктарантурі НПУ
ім. М.П. Драгоманова.
11 жовтня 2018 року захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні і
методичні засади формування технологічної компетентності майбутніх екологів у процесі
фахової підготовки» за спец.: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти; 13.00.02 –
теорія та методика навчання (технічні дисципліни). (Науковий консультант: д.п.н., проф.
Сергієнко В.П.).
Викладацький склад кафедри у 2018 році пройшов підвищення кваліфікації
(стажування), зокрема:
Прізвище,
ім’я, по батькові
Лисиця
Андрій Валерійович.

Рік
підвищення кваліфікації
з 23 квітня по
25 жовтня 2018 р.

Лико
Дарія Василівна

з 15 грудня 2018 року по 15
січня 2019 року

Зиль Іван петрович

з 17 грудня 2018 року по 16
січня 2019 року

Місце
підвищення кваліфікації
Прешівський університет, кафедра екології факультету
гуманітарних та природничих наук (Словацька республіка)
(Сертифікат № 24564/2018 від 30.11. 2018 р.)
Національний університет водного господарства та
природокористування,
кафедра екології, технологій захисту навколишнього
середовища та лісового господарства
(Довідка про проходження стажування №6
від 15 січня 2019 року)
Рівненський обласний інститут післядипломної освіти,
кафедра природничо-математичних дисциплін

Методична робота проводилась згідно з планом роботи кафедри та індивідуальними планами роботи викладачів, зокрема видано:

№
з/п

Автор (співавтор)

Назва

Лисиця А.В.

Біоіндикація і біотестування
забруднених територій.
Методичні рекомендації до
практичних робіт

2

Лисиця А.В.

Біоіндикація і біотестування
забруднених територій.
Методичні рекомендації до
самостійного вивчення
дисципліни

3

Костолович М.І.,
Денисюк Н.В.,
Ойцюсь Л.В.

А90 Асистентська практика:
навч. посіб. для здобувачів
вищої освіти ступеня магістра зі
спец. 101 Екологія

1

4

Костолович М.І.

5

Аксіментьєва О.І.,
Мартинюк Г.В.,
Мартинюк І.В.

К-72 Методичні рекомендації до
практичних занять з навчальної
дисципліни «Туристичнокраєзнавча робота в позашкільних
навчальних закладах» для
студентів спец. «Географія»
Нерівноважні електрохімічні
процеси. Теоретичний практикум
(Друк 2018 р.)

Місце, рік видання, кількість
сторінок

Коли і ким наданий
гриф МОНУ (лист МОНУ №_ від __)

Об’єм
(д. а.)

Рівне: Дока-центр, 2018. – 77 с.

Затверджено на засіданні
кафедри екології, географії та туризму РДГУ
Протокол № 2 від 13.02. 2018 р.

5,0

Рівне: Дока-центр, 2018. – 94 с.

Затверджено на засіданні
кафедри екології, географії та туризму РДГУ
Протокол № 2 від 13.02. 2018 р.

6,0

Рекомендовано до друку Вченою радою
Рівненського державного гуманітарного
університету
(протокол №13 від 1 грудня 2017р.)

10,0

Рівне: Видавничий дім
«Гельветика», 2018. – 172 с.
ISBN 978-966-916-506-0

Рівне: РДГУ, 2018. – 58 с.

Львів: ЛНУ імені Івана Франка,
2017.− 282с.

Рекомендовано кафедрою екології, географії та
туризму Рівненського державного гуманітарного
університету як навчальний посібник для
студентів першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти спеціальності 014.07 Географія
(протокол №13 від 13 листопада 2018 р.)
Рекомендовано до друку Вченою радою
Рівненського державного гуманітарного
університету
Протокол №10 від 27 жовтня 2016р.
Рекомендовано до друку Вченою радою
Львіського національного університету
імені Івана Франка
Протокол № 12 від 11.11. 2016р.

2,42

12,6

НАУКОВА РОБОТА. Викладачі кафедри брали участь у роботі: з'їздів, форумів,

конференцій, семінарів:
міжнародного рівня –
всеукраїнського рівня –
регіонального рівня за кордоном –

5;
5;
7;
1.

У 2018 році були підписані Договори та Угоди з:
 Державною установою «Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія (Договір №6
про співпрацю та творчу науково-дослідну роботу, 12 листопада 2018 р.),
 Рівненським обласним центром з гідрометеорології (Угода про проведення практики
студентів вищих навчальних закладів від 09 листопада 2018 р.).

Наукова робота здобувачів вищої освіти на базі структурних підрозділів.
Назва підрозділу

Форми залучення (види
виконуваних робіт)

кафедра
екології,
географії та ткризму

Підготовка наукової роботи на
Всеукраїнський конкурс
студентських робіт
(Залучаються переможці
університетського конкурсу
І, ІІ, ІІІ місця,
котрі виконують аналітичні
роботи, систематизують та
встановлюють залежності між
різними
екологічними
факторами за статистичними
даними різних екологічних
установ)
залучаються здібні з науковими
нахилами студенти з І курсу
(виконання ІНДЗ та розв’язання
ситуаційних екологічних
завдань

Кількість
залучених
студентів
79

Курс навчання
студентів

17

І

4 та 5-6 курси

Здобувачі вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.040106 «Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»:
1. Гей Вікторія Василівна та Шевчук Марина Яківна брали участь у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю
знань «Екологія», де виборили призові місця на нагороджені відповідними Дипломами, зокрема:
 Шевчук Марина Яківна нагороджена Дипломом І ступеня як учасник Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю
знань «Екологія» в номінації «Кращий захист» за роботу «Біологічна активність окультурених
мінеральних грунтів Західного Полісся», 28-30 березня 2018 р. м. Полтава, Полтавський
національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Сертифікат учасника (Науковий
керівник: викл. Безверха О.В.);
 Шевчук Марина Яківна нагороджена ГРАМОТОЮ Державної екологічної інспеції
Поліського регіону, Голови комітету науки, освіти і євроінтеграції ГР Мінприроди за вагомі
досягнення у навчанні, значний особистий внесок у еколого-освітній діяльності Громадської
організації «Регіональний центр екологічної освіти».
 Гей Вікторія Василівна нагороджена Дипломом ІІІ ступеня як переможець
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук за галуззю знань «Екологія» за роботу «Вплив антропогенного навантаження
на вміст важких металів у гідроекосистемах», 28-30 березня 2018 р. м. Полтава, Полтавський
національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Сертифікат учасника (Науковий
керівник: к.б.н., доц. Суходольська І.Л.);

 Гей Вікторія Василівна нагороджена ГРАМОТОЮ Державної екологічної інспеції
Поліського регіону, Голови комітету науки, освіти і євроінтеграції ГР Мінприроди за вагомі
досягнення у навчанні, значний особистий внесок у еколого-освітній діяльності Громадської
організації «Регіональний центр екологічної освіти».
2. Непомилуєва Анастасія Володимирівна брала участь у ІІ етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Загальна екологія» серед студентів ВНЗ ІІІ –
IV рівнів акредитації, за що нагороджена ДИПЛОМОМ ІІІ ступеня в індивідуальному заліку у ІІ
етапі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Загальна екологія» (екологічні спеціальності) (18-20
квітня 2018 р., Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 Непомилуєва Анастасія Володимирівна ГРАМОТОЮ Державної екологічної інспеції
Поліського регіону, Голови комітету науки, освіти і євроінтеграції ГР Мінприроди за вагомі
досягнення у навчанні, значний особистий внесок у еколого-освітній діяльності Громадської
організації «Регіональний центр екологічної освіти».

Проведені міжнародні, всеукраїнські, регіональні студентські конференції,
семінари (назва, к-ть учасників, у т.ч. від інших ЗВО, з-за кордону, назви країн).
Назва конференції

третя міжнародна
науково-практична
конференції
«Регіональні
геоекологічні
проблеми в умовах
сталого розвитку»

Статус конференції
(міжнародна,
всеукраїнська)
міжнародна

Загальна
кількість
учасників

Кількість
учасників від
інших ВНЗ

185

146

Кількість
учасників
із-за кордону,
назви країн
21 Білорусь
3 Литва
1 Польша
7 Словенія

За результатами проведеної третьої міжнародної науково-практичної конференції
«Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку» кафедрою було видано
збірник наукових праць:
1. 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.
Організаційна робота.
№ з/п

Вид робіт

Виконавець

1.

Проведення
наукових
конференцій,
методичних та наукових семінарів, засідань
кафедри
Проведення профорієнтаційної роботи

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

2.
3.

Організація та проведення конкурсів зі
студентами, магістрантами та аспірантами

4.

Підготовка студентів до участі в олімпіадах,
студентських конкурсах наукових робіт
Проведення зустрічей зі студентами І курсу
з метою ознайомлення їх з вимогами
навчального процесу за стандартом освіти
України

5.

Завкафедри,
професорськовикладацький склад
кафедри

Строк
виконання
впродовж року
впродовж року
впродовж року

впродовж року
вересеньжовтень
2018 р.

6.

Організація та проведення Міжнародної
науково-практичної
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

9

Брати активну
проводяться
факультетом

участь в заходах, що
психолого-природничим

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

18-20 жовтня
2018 року

впродовж року

впродовж року

впродовж року

Виховна робота проводилась згідно з планом, затвердженим 05 вересня 2018 року.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт про виконання плану роботи кафедри за І семестр 2018-19 н.р. схвалити та
затвердити.
2. Викладачам завершити роботу над навчально-методичними комплексами
дисциплін.
СЛУХАЛИ: 5. Про порушення клопотання перед Вченою радою РДГУ про схвалення і
рекомендацію до затвердження і друку навчальних посібників (електронний ресурс) та
навчально-методичних матеріалів:
1. Костолович М.І. Туристичне країнознавство: навчальний посібник для студентів
спец.: 014.07 Середня освіта (Георгафія) та 015 Професійна освіта (Туристичне
обслуговування) / Костолович М.І., Войтович О.П., Герман Н.В. – Рівне: РДГУ, 2019.
2. Войтович О.П. Туристично-краєзнавча робота: навчальний посібник для
студентів спец. 015 Професійна освіта (Туристичне обслуговування) / Войтович О.П.,
Костолович М.І., Трохимчук І.М. – Рівне: РДГУ, 2019.
3. Лико Д.В. Грунтознавство з основами геології: навчальний посібник для
студентів спец. 015 Професійна освіта (Туристичне обслуговування) / Лико Д.В., Лико
С.М., Портухай О.І. – Рівне: РДГУ, 2019.
4. Лико Д.В. Географія грунтів з основами грунтознавства: навчальний посібник
для студентів спец. 014.07 Середня освіта (Георгафія) / Лико Д.В., Портухай О.І.,
Суходольська І.Л. – Рівне: РДГУ, 2019.
5. Лико С.М. Географія населення: навчальний посібник для студентів спец. 014.07
Середня освіта (Георгафія) / Лико С.М., Якута О.О., Зиль І.П. – Рівне: РДГУ, 2019.
6. Лико Д.В. Правові основи освіти та туристичної діяльності: навчальний
посібник для студентів спец. 015 Професійна освіта (Туристичне обслуговування) / Лико
Д.В., Плюта Н.В., Логвиненко І.П. – Рівне: РДГУ, 2019.
7. Логвиненко І.П. Біогеографія: підручник для студентів спец.: 014.07 Середня
освіта (Георгафія) та 092 Біологія / Логвиненко І.П., Трохимчук І.М., Глінська С.О.,
Плюта Н.В. – Рівне: РДГУ, 2019.
8. Логвиненко І.П. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з
дисципліни «Біогеографія» для студентів денної та заочної форми навчання
спеціальності 014.07 Середня освіта (Георгафія) / І.П. Логвиненко. – Рівне: РДГУ, 2019. –
14с.

9. Логвиненко І.П. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з
дисципліни «Біогеографія» для студентів денної та заочної форми навчання
спеціальності 014.07 Середня освіта (Георгафія) / І.П. Логвиненко. – Рівне: РДГУ, 2019. –
18с.
10. Логвиненко І.П. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з
дисципліни «Економічна і соціальна географія України» для студентів денної та
заочної форми навчання спеціальності 014.07 Середня освіта (Георгафія) /Упорядник: І.П.
Логвиненко. – Рівне: РДГУ, 2019. – 17с.
11. Логвиненко І.П. Економічна і соціальна географія України: робочий зошит для
практичних занять студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Георгафія) /
Упорядник: І.П. Логвиненко. – Рівне: РДГУ, 2019. – 103с.
12. Лико Д.В. Програма комплексного іспиту для державної атестації студентів спец.
014.07 Середня освіта (Географія) / Упорядники Д.В. Лико, В.О. Мартинюк, О.І.
Портухай.– Рівне: РДГУ, 2019.
13. Лісова С.В. Програма комплексного іспиту для державної атестації студентів спец.
0101 Педагогічна освіта за напрямом підготовки 6.010104 «Професійна освіта.
Туристичне обслуговування» / Упорядники: С.В. Лісова, О.П. Войтович,
С.О. Глінська .– Рівне: РДГУ, 2019.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Порушити клопотання перед Вченою радою РДГУ про рекомендацію до
затвердження і друку вищевказаних навчальних посібників (електронна версія) на
навчально-методичних матеріалів.
2. Порушити клопотання перед Вченою радою РДГУ про рекомендацію до
затвердження і друку:
2.1. Лико Д.В. Програма комплексного іспиту для державної атестації студентів
спец. 014.07 Середня освіта (Географія) / Упорядники Д.В. Лико, В.О.
Мартинюк, О.І. Портухай.– Рівне: РДГУ, 2019.
2.2. Лісова С.В. Програма комплексного іспиту для державної атестації
студентів спец. 0101 Педагогічна освіта за напрямом підготовки 6.010104
«Професійна освіта. Туристичне обслуговування» / Упорядники: С.В.
Лісова, О.П. Войтович, С.О. Глінська .– Рівне: РДГУ, 2019.
Результати голосування:
за – 15; проти – немає; утримались – немає
СЛУХАЛИ: 6. Про схвалення і рекомендацію до затвердження освітньо-професійної
програми «Середня освіта (Географія)» (ОПП СОГ) другого (магістерського) рівня вищої
освіти.
Керівник проєктної групи (гарант освітньої програми) Мартинюк В.О., канд. геогр.
наук, проф. доповів про внесення останніх коректив до проєкту ОПП СОГ відповідно до
рекомендацій директора обласного комунального позашкільного навчального закладу
«Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради Андрєєва
О.А. щодо необхідності формування у здобувачів вищої освіти здатності демонструвати і
доносити результати власного дослідження, а також уміння реалізовувати шкільну
науково-дослідницьку роботу з географії. У результаті чого до ОПП СОГ були включені
наступні програмні результати:
ПРН 11. Демонструвати здатність відбирати, аналізувати, представляти і
поширювати географічну інформацію, використовувати різноманітні письмові, усні та
візуальні засоби (у тому числі – за допомогою цифрових технологій).

ПРН 12. Доносити результати власного дослідження із використанням різних
способів презентації педагогічних, географічних моделей, включно з картографічним
методом, його принципами та правилами.
ПРН 17. Уміти реалізовувати в освітньому процесі зміст, структуру шкільної
науково-дослідницької роботи з географії (у тому числі в польових умовах) та виконувати
географічні завдання різних рівнів.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Підтримати внесені корективи до ОПП СОГ.
2. Схвалити та рекомендувати до затвердження освітньо-професійної програми
«Середня освіта (Географія)» далі ОПП СОГ другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Завідувач кафедри

__________

Д.В. Лико

Секретар

______________

О.К. Рудик

