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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підготовку дипломних робіт студентами 4–го курсу спец. 101 «Екологія» денної 

форми навчання. 

2. Заслуховування звітів аспірантів (Андрійчука С.В., Штокала С.С., Степанюка Я.В.) 

та здобувача Пепка В.О.) про виконану роботу за І півріччя 2018-19н.р. 

3. Про звіти професорсько-викладацького складу кафедри про навчальну, методичну, 

виховну, наукову та творчу роботу за період роботи на посаді. 

4. Про проведення відкритих лекцій професорсько-викладацьким складом кафедри. 

5. Про допуск до захисту дипломних робіт студентів 4–го курсу напряму підготовки 

(спец.) 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» заочної форми навчання та про призначення рецензентів. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про підготовку дипломних робіт студентами 4–го курсу напряму 

підготовки (спец.) 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування» денної форми навчання. 

Керівники (Лико Д.В., Лико С.М., Мельник В.І., Мартинюк В.О., Лисиця А.В., 

Мартинюк Г.В., Герман Н.В., Портухай О.І., Логвиненко І.П., Зубкович І.В., Суходольська 

І.Л., Глінська С.О.) дипломних робіт студентів 4–го курсу спец. 101 «Екологія» денної 

форми навчання доповіли про те, що студенти вже представляли їм свої дипломні роботи. 

На даний час проводиться доопрацювання висновників, пропозицій та презентацій. В 

подальшому дипломні роботи будуть подані на рецензування. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Вважати, що дипломні роботи вже майже завершені і 

доопрацьовуються висновки, пропозиції та презентації. Після доопрацювання роботи 

подати на рецензування. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Заслуховування звітів аспірантів (Андрійчука С.В.,  

Штокала С.С., Степанюка Я.В.) та здобувача Пепка В.О.) про виконану роботу  

за І півріччя 2018-19н.р. 

Аспіранти прозвітувалися про виконану ними роботу за звітний період, зокрема:  

 



2.1. Звіт аспіранта 2-го року навчання спеціальності: 101екологія, кафедри 

екології, географії та туризму Андрійчука Сергія Володимировича. 

Тема дисертації: «Оцінка геоекологічного стану озер Волинського Полісся та 

засади оптимізації природокористування», затверджена на засіданні Вченої ради 

університету, протокол №12 від «26» жовтня 2017 р. 

Науковий керівник дисертаційної роботи з 01.10.2018 р. кандидат географічних 

наук, доцент, професор кафедри екології, географії та туризму Мартинюк В.О. 

За час навчання в аспірантурі у період з 01 жовтня 2018р. по 01 квітня 2019р. у 

відповідності з індивідуальним планом роботи аспіранта було виконано такі завдання: 

І. Опубліковано статті у фахових виданнях, що рекомендованіАтестаційною 

колегією МОН України 

1. Мартинюк В. О. Ландшафтно-географічне моделювання термічної стратифікації 

природно-аквального комплексу озера Світле (Волинське Полісся) / В. О. Мартинюк, І. В. 

Зубкович, С. В. Андрійчук // Наук. вісник Херсонського державного університету. Серія: 

Географічні науки. – 2018. – Вип. 9. – С. 131–139.(Database:IndexCopernicus 

International, Польща) 
2. Мартинюк В. Оцінка геоекологічного стану озера Велике (Волинське Полісся) / В. 

Мартинюк, І. Зубкович, С. Андрійчук // Наук. вісник Східноєвропейського національного 

ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2018. – № 10 (383). – С. 38–45. () 

3. Мартинюк В. О. Ландшафтно-географічна оцінка ресурсного потенціалу 

сапропелю озера Любитівське (Волинське Полісся) / В. О. Мартинюк, І. В. Зубкович, С. В. 

Андрійчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2018. – Вип. 30. – С. 91–

103.(Database:Index Copernicus International, Польща) 

ІІ. Прийняв участь та виступив з доповідями на таких наукових конференціях: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 

розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», присвячена 25-річчю Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (МЕГУ, Рівне, 

11-12 жовтня 2018 р.). 

Тема доповіді: «Нові дослідження явища термічної стратифікації озер Волинського 

Полісся». 

2. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Регіональні геоекологічні 

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

Тема доповіді: «Регіональна геоекологічна оцінка озер Українського Полісся». 

3. Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Минуле і сучасне 

Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії» (м. Ковель, 

18-19 жовтня 2018 р.). 

Тема доповіді: «Конструктивно-географічна оцінка ресурсного потенціалу 

сапропелю озера Любитівське (Любомльсько-Ковельський фізико-географічний район)». 

4. Шоста Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (ДНТУ «Дніпровська політехніка», Дніпро, 

15-16 листопада 2018 р.). 

Тема доповіді: «Особливості виносу біогенних елементів з водозбору озера 

Любитівське (Волинське Полісся). 

5. Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Географічні 

дослідження: історія, сучасність, перспективи», присвячена пам’яті професора Г.П. 

Дубинського (Харківський НУ імені В.Н. Каразіна, Харків, 11 квітня 2019 р.) 

Тема доповіді: «ГІС-оцінка типологічної структури та господарського освоєння 

водозбору озера Радожичі (Волинське Полісся)» (у друці) 

ІІІ. Польові та лабораторні експерименти 

Здійснено картографічне опрацювання із застосуванням ДЗЗ та ГІС-пакетів 

MapInfo-12.0та ArcGIS 10.6.8 п’яти природних аквальних комплексів озер Волинського 

Полісся. Побудовано батиметричні моделі озерних комплексів.Заплановано проведення 



експериментальних польових досліджень на модельних озерних водоймах у межах 

ландшафтів Волинського Полісся. 

Навчальний план за ІІІ-й семестр, згідно із програмою підготовки аспірантів 

спеціальності: 101 екологія, – виконано. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт аспіранта 2-го року навчання Андрійчука Сергія Володимировича про 

виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2018-2019 н.р. схвалити та 

затвердити. 

2. Атестувати аспіранта Андрійчука С.В. за І півріччя 2018-2019 н.р. 

 

2.2. Звіт аспіранта наукового ступеня доктора філософії  зі спеціальності 101  - 

Екологія першого року навчання кафедри екології, географії та туризму 

Рівненського державного гуманітарного університету Штокало Степана 

Степановича. 

Відповідно до індивідуального плану роботи аспіранта наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 101– Екологія другого року навчання, за період з жовтня 2018  

року по березень 2019 року була проведена така робота: 

Тема дисертаційного дослідження «Диференціація рослинного покриву сосново-

дубових деревостанів Волинського Полісся». Науковий керівник - кандидат біологічних 

наук, доцентГлінська Світлана Олегівна; 

- Опрацьовано гербарні матеріали Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН 

України, м. Київ (KW); Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, 

м. Київ (KWHA); Природничого музею НАН України, м. Львів (LWS) 

- Підготовлено в 1-му варіанті 2,3 та 4  розділи дисертації «Диференціація 

рослинного покриву дубово-соснових деревостанів Волинського Полісся»  

- Проаналізовано список флори дубово-соснових деревостанів Волинського 

Полісся 

- прийнято участь у 4 (чотирьох)  науково-практичних, наукових конференціях та 

семінарах; 

- матеріали досліджень представлені у 10 публікаціях; 

- закладено 17 (сімнадцять) постійних пробних площ; 

- складено перелік видів флори частини території досліджень, що нараховує 519 

видів рослин, виділено раритетну компоненту (62 види); 

- виконано 85 геоботанічних описів. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт аспіранта 2-го року навчання Штокала Степана Степановича про виконання 

індивідуального плану роботи за І півріччя 2018-2019 н.р. схвалити та затвердити. 

2. Атестувати аспіранта Штокала С.С. за І півріччя 2018-2019 н.р. 

 

2.3. Звіт аспіранта наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності  

03.00.16 - екологія першого року навчання кафедри екології, географії та туризму 

Рівненського державного гуманітарного університету Степанюка Ярослава Вікторовича 

Відповідно до індивідуального плану роботи аспіранта наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності  03.00.16 - екологія  першого року навчання, за період з жовтня 

2018 року по квітень 2019 року була проведена наступна робота: 

- визначено актуальність, об’єкт, предмет дослідження; 

- проведено огляд  літературних джерел за темою дисертації «Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.) Franco в Україні: поширення, лісівничо-таксаційна  характеристика та перспективи 

культивування»; 



-  проаналізовано наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених; 

- разом з науковим керівником розроблено структуру дисертації;   

- опрацьовано методику та програму наукового дослідження; 

- складено іспит  із «філософії» та  «методів обробки результатів наукових 

досліджень», заліки з «іноземної мови» та «сучасних методів картографування екологічної 

інформації в ГІС». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт аспіранта 1-го року навчання Степанюка Ярослава Вікторовича про 

виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2018-2019 н.р. схвалити та 

затвердити. 

2. Атестувати аспіранта Степанюка Я.В. за І півріччя 2018-2019 н.р. 

 

2.4. ЗВІТ  здобувача наукового ступеня доктора філософії в галузі 

сільськогосподарських наук четвертого року прикріплення кафедри екології 

географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету Пепка 

Володимира Олександровича 

Відповідно до індивідуального плану роботи здобувача наукового ступеня доктора 

філософії в галузі сільського господарства четвертого року прикріплення, за період з 

вересня 2018 року по квітень 2019 року була проведена наступна робота: 

Завершено наступні розділи дисертації: 

- Лань європейська як об’єкт розведення в умовах вольєрів (проведено аналіз 

наукових праць, присвячених біології та екології лані, поширенню та практичному 

використанню виду, статистичних даних щодо динаміки чисельності лані); 

- Видовий склад та основи профілактики гельмінтозів диких копитних тварин 

(проаналізовано видовий склад, поширення збудників гельмінтозів диких копитних 

тварин на території України та країн Європи); 

- Постійно діюча і превентивна ветеринарна профілактика у вольєрному 

господарстві (проведено аналіз умов утримання лані, організації годівлі, комплексу 

біотехнічних споруд та заходів).   

Підготовлено до друку: 

Методичні рекомендації щодо будівництва та експлуатації вольєрів з утримання та 

розведення диких копитних тварин. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт здобувача 4-го року навчання Пепка Володимира Олександровича про 

виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2018-2019 н.р. схвалити та 

затвердити. 

2. Атестувати здобувача Пепка В.О. за І півріччя 2018-2019 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про звіти професорсько-викладацького складу кафедри про навчальну, 

методичну, виховну, наукову та творчу роботу за період роботи на посаді 

 

3.1. Звіт про навчальну, методичну, виховну, наукову та творчу роботу доктора 

біологічних наук, доцента Лисиці Андрія Валерійовича за період роботи на посаді 

професора кафедри екології, географії та туризму з квітня 2016 року по квітень 2019 року 

(Звіт зберігається в справах кафедри №35). 

В обговоренні звіту доктора біол. наук, проф. Лисиці А.В. взяли участь: проф. 

Лико Д.В., проф. Мартинюк В.О., проф. Войтович О.П., доц. Суходольська І.Л., 

доц. Портухай О.І., проф. Лико С.М., доц. Глінська С.О., доц. Логвиненко І.П., доц. 

Костолович М.І., доц. Зиль І.П. Виступаючі відзначили високу професійність, 

теоретичний і практичний досвід та творчий підхід до подання навчального матеріалу. 



ВИСТУПИЛИ: 

Лико Д.В., доктор сільськогосподарських наук, професор: прослухавши звіт про 

навчально-методичну, наукову та виховну роботу Лисиці Андрія Валерійовича, хочу 

зазначити, що він проявив себе не лише як дуже компетентна, сумлінна, ініціативна 

людина, а й як творча особистість. Лекційні та практичні заняття проводить з 

використанням значного обсягу методичної та науково-практичної інформації. Андрій 

Валерійович постійно удосконалює свої наукові та практичні навички, консультує 

здобувачів вищої освіти у галузі природничих дисциплін. Він поєднує теоретичну і 

практичну підготовку студентів з екскурсіями в наукові та виробничі лабораторії, дослідні 

центри. За цим, Лисиця Андрій Валерійович характеризується як висококваліфікований 

фахівець, що постійно перебуває у творчому пошуку. Вважаю, що здобутки Андрія 

Валерійовича дають підстави порушити клопотання перед Атестаційною колегією 

Міністерства освіти і науки України щодо присвоєння йому вченого звання професора 

кафедри екології, географії та туризму. 

Мартинюк В.О., кандидат географічних наук, професор: вважаю, що звіт Андрія 

Валерійовича у повному обсязі представляє його наукову та методичну роботи. Хочу 

відзначити високу компетентність, вміння мислити конструктивними стратегіями, 

наповнювати сучасним змістом екологічний матеріал не лише у ході проведення 

лекційного курсу, але і в наукових дискусіях. Пропоную схвалити звіт і підтримую 

пропозицію колег щодо присвоєння Андрію Валерійовичу Лисиці вченого звання 

професора кафедри екології, географії та туризму. 

Войтович О.П., доктор педагогічних наук, професор: Я підтримую своїх колег 

відносно позитивного розгляду кандидатури Лисиці Андрія Валерійовича щодо 

присвоєння йму вченого звання професора. Представлений на обговорення звіт заслуговує 

на схвалення і позитивну підтримку. Андрій Валерійович завжди знаходиться у активному 

творчому пошуку. Пропоную звіт затвердити та порушити клопотання щодо присвоєння 

йому вченого звання професора кафедри екології, географії та туризму. 

Суходольська І.Л., кандидат біологічних наук, доцент: Андрій Валерійович активно 

працює у різних напрямках наукової та навчально-виховної роботи. Він досконало володіє 

методиками викладання природничих дисциплін, здійснює консультації зі студентами 

нашого вузу в процесі підготовки дипломних робіт. Андрій Валерійович приділяє 

особливу увагу екологічній освіті та вихованню студентів, постійно оновлює навчальні 

матеріали з дисциплін, які викладає. Звіт Андрія Валерійовича схвалюю і підтримую її 

кандидатуру для присвоєння вченого звання професора кафедри екології, географії та 

туризму. 

Портухай О.І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент: Андрій Валерійович 

постійно підвищує свій педагогічний та науковий рівні у процесі викладання дисциплін 

для студентів спеціальностей 101 – Екологія, 014.11 – середня освіта «фізична культура», 

091 – Біологія, 227 – Фізична терапія, ерготерапія. Приділяє увагу розробці навчально-

методичних матеріалів для проведення занять, впроваджує у навчальний процес сучасні 

інноваційні методи навчання. Звіт Андрія Валерійовича схвалюю і підтримую його 

кандидатуру щодо присвоєння вченого звання професора кафедри екології, географії та 

туризму. 

Лико С.М., кандидат сільськогосподарських наук, професор: Андрій Валерійович 

досконало володіє теоретичним і практичним матеріалом з дисциплін що викладає. Під 

час проведення занять Лисиця А.В. намагається стимулювати навчально-пізнавальну 

діяльність студентів, активізувати думку студентів, формувати у них критичне та творче 

мислення, сміливість і аргументованість у виявах власної позиції та поглядів, мотивувати 

до подальшого самостійного пошуку й дослідження. Андрій Валерійович прагне 

формувати у студентів необхідні компетентності,позитивну установку, комунікативні 

вміння. Як викладач виявляє педагогічний такт в організації взаємодії зі студентами, 

вміння забезпечити дисципліну і організувати порядок на навчальному занятті, творчу 



атмосферу, психологічно комфортне середовище на навчальному занятті. Андрій 

Валерійович застосовує різноманітні форми співробітництва, міжособистісної взаємодії 

студентів (дискусії, діалоги, колективна робота тощо), зворотній зв’язок. Пропоную звіт 

Лисиці А.В. затвердити та порушити клопотання щодо присвоєння йому вченого звання 

професора кафедри екології, географії та туризму. 

Усі викладачі кафедри вказали на те, що на посаді професора кафедри Лисиця А.В. 

проявив себе досвідченим педагогом і науковцем, який ефективно працює зі студентською 

молоддю. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт про навчальну, навчально-методичну, наукову та виховну роботу доктора 

біологічних наук Лисиці Андрія Валерійовича на посаді професора кафедри екології, 

географії та туризму схвалити та затвердити. 

2. Просити Вчену раду університету порушити клопотання перед Атестаційною 

колегією Міністерства освіти і науки України про присвоєння доктору біологічних наук 

Лисиці Андрію Валерійовичу вченого звання професора кафедри екології, географії та 

туризму. 

Результати голосування: 

за – одноголосно; проти – немає; утримались – немає.  

 

3.2. ЗВІТ про наукову, навчальну, методичну, виховну і творчу роботу кандидата 

сільськогосподарських наук ПОРТУХАЙ ОКСАНИ ІВАНІВНИ на посаді доцента 

кафедри екології, географії та туризму з 15 вересня 2016 року по 01 квітня 2019 року  

(Звіт зберігається в справах кафедри №35). 

 

У обговоренні звіту канд. с.-г. наук, доц. Портухай О.І. взяли участь: проф. 

Лико Д.В., проф. Мартинюк В.О., проф. Лисиця А.В., проф. Войтович О.П., 

доц. Суходольська І.Л. Виступаючі відзначили високу професійність, теоретичний і 

практичний досвід та творчий підхід до подання навчального матеріалу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лико Д.В., доктор сільськогосподарських наук, професор: прослухавши звіт про 

навчально-методичну, наукову та виховну роботу Портухай Оксани Іванівни, хочу 

зазначити, що вона проявила себе не лише як дуже сумлінна, ініціативна людина, а й як 

творча особистість. Лекційні та практичні заняття проводить з використанням значного 

обсягу методичної та науково-практичної інформації. Дисципліни, які викладає Оксана 

Іванівна, забезпечені методичними розробками, крім того, вона є співавтором навчальних 

посібників, підручника та монографій. Оксана Іванівна постійно удосконалює свої наукові 

та практичні навички, консультує здобувачів вищої освіти у галузі природничих 

дисциплін. Вона активно працює зі студентами залучаючи їх до наукової роботи та участі 

у Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях. Вважаю, що 

здобутки Оксани Іванівни дають підстави порушити клопотання перед Атестаційною 

колегією Міністерства освіти і науки України щодо присвоєння їй вченого звання доцента 

кафедри екології, географії та туризму. 

Мартинюк В.О., кандидат географічних наук, професор: вважаю, що звіт Оксани 

Іванівни у повному обсязі представляє її наукову та методичну роботи. Хочу відзначити 

високу компетентність, вміння мислити конструктивними стратегіями, наповнювати 

сучасним змістом екологічний матеріал не лише у ході проведення лекційного курсу, але і 

в наукових дискусіях. Пропоную схвалити звіт і підтримую пропозицію колег щодо 

присвоєння Оксані Іванівні Портухай вченого звання доцента кафедри екології, географії 

та туризму. 

 



Лисиця А.В., доктор біологічних наук, професор: Оксана Іванівна активно працює у 

різних напрямках наукової та навчально-виховної роботи, про що свідчить заслуханий 

звіт. Необхідно відмітити наявність ряду публікацій у фахових виданнях, зокрема, у 

Ukrainian Journal of Ecology, що включено до наукометричної бази Web of Science Core 

Collection. Звіт Оксани Іванівни схвалюю і підтримую її кандидатуру для присвоєння 

вченого звання доцента кафедри екології, географії та туризму. 

Войтович О.П., доктор педагогічних наук, професор: Я підтримую своїх колег 

відносно позитивного розгляду кандидатури Портухай Оксани Іванівни щодо присвоєння 

їй вченого звання доцента. Вона досконало володіє методиками викладання природничих 

дисциплін, здійснює консультації студентів нашого вузу в процесі підготовки дипломних 

робіт. Оксана Іванівна приділяє особливу увагу екологічній освіті та вихованню студентів, 

постійно оновлює навчальні матеріали з дисциплін, які викладає. Представлений на 

обговорення звіт заслуговує на схвалення і позитивну підтримку. Пропоную звіт 

затвердити та порушити клопотання щодо присвоєння їй вченого звання доцента кафедри 

екології, географії та туризму. 

Суходольська І.Л., кандидат біологічних наук, доцент: Оксана Іванівна постійно 

підвищує свій педагогічний та науковий рівні у процесі викладання дисциплін для 

студентів спеціальності 101 Екологія та 014 Середня освіта (Географія). Приділяє увагу 

розробці навчально-методичних матеріалів для проведення занять, впроваджує у 

навчальний процес сучасні інноваційні методи навчання. Звіт Оксани Іванівни схвалюю і 

підтримую її кандидатуру щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри екології, 

географії та туризму. 

Усі викладачі кафедри вказали на те, що на посаді доцента кафедри Портухай 

Оксани Іванівни проявила себе досвідченим педагогом і науковцем, яка постійно працює 

зі студентською молоддю. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт про навчальну, навчально-методичну, наукову та виховну роботу кандидата 

сільськогосподарських наук Портухай Оксани Іванівни на посаді доцента кафедри 

екології, географії та туризму схвалити та затвердити. 

2. Просити Вчену раду університету порушити клопотання перед Атестаційною 

колегією Міністерства освіти і науки України про присвоєння кандидату 

сільськогосподарських наук Портухай Оксані Іванівні вченого звання доцента кафедри 

екології, географії та туризму. 

Результати голосування: 

за – одноголосно; проти – немає; утримались – немає.  

 

3.3. ЗВІТ про наукову, навчальну, методичну, виховну і творчу роботу кандидата 

біологічних наук ЛОГВИНЕНКО ІРИНИ ПАВЛІВНИ на посаді доцента кафедриекології, 

географії та туризму з 01листопада 2017 року по 09 квітня 2019 року 

(Звіт зберігається в справах кафедри №35). 

 

У обговоренні звіту канд. біол. наук, доц.Логвиненко І.П. взяли участь: проф. 

Лико Д.В., проф. Лисиця А.В., проф. Мартинюк В.О., проф. Лико С.М., проф.Войтович 

О.П., доц. Портухай О.І., доц. Глінська С.О., доц. Суходольська І.Л., доц. Костолович М.І., 

доц. Герман Н.В. Виступаючі відзначили високу професійність, теоретичний і практичний 

досвід та творчий підхід до подання навчального матеріалу. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Лико Д.В., доктор сільськогосподарських наук, професор: прослухавши звіт про 

навчально-методичну, наукову та виховну роботу Логвиненко Ірини Павлівни, хочу 

зазначити, що вона є дисциплінованим працівником, цікавим та креативним викладачем 

та творчою особистістю. Ірина Павлівна підготувала навчально-методичні комплекси до 

дисциплін, які викладає. Вдало поєднує прийоми мультимедійного показу під час 

проведення занять. Ірина Павлівна активно займається науковою діяльністю, як куратор - 

проводить певні заходи із студентами своєї кураторської групи. Крім того Логвиненко І.П. 

керує науковими роботами студентів. Загалом, Ірина Павлівна є активною, ініціативною 

та творчою особистістю. Вважаю, що здобутки Ірини Павлівнидають підстави порушити 

клопотання перед Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України щодо 

присвоєння їй вченого звання доцента кафедри екології, географії та туризму. 

Мартинюк В.О., кандидат географічних наук, професор: хочу відзначити високий 

професіоналізм та творчий підхід Ірини Павлівни до роботи. Вона, керуючи науковими 

роботами студентів, шукає разом із ними цікаві, нові та інтегровані підходи для 

вирішення завдань.Ірина Павлівна має високі організаторські здібності, послідовно 

викладає та демонструє певні навички під час проведення практики. Пропоную схвалити 

звіт і підтримую пропозицію колег щодо присвоєння Ірині Павлівні Логвиненко вченого 

звання доцента кафедри екології, географії та туризму. 

Войтович О.П.,доктор педагогічних наук, професор: Прослухавши звіт, хочу 

зазначити, що він повністю відображає навчальну, навчально-методичну, наукову та 

виховну роботу, яку виконує Ірина Павліна. Вона є компетентним, сучасним, володіючим 

інноваційними технологіями викладачем. Пропоную звіт затвердити та порушити 

клопотання щодо присвоєння їй вченого звання доцента кафедри екології, географії та 

туризму. 

Лисиця А.В.,доктор біологічних наук, професор: ІринаПавлівна активно працює у 

різних напрямках наукової та навчально-виховної роботи. Вона досконало володіє 

методиками викладання природничих дисциплін, здійснює консультації та виїжджає на 

польові дослідження зі студентами нашого вузу в процесі підготовки дипломних робіт. 

Ірина Павлівна постійно застосовує нові методичні прийоми під час занять. Звіт 

ІриниПавлівни схвалюю і підтримую її кандидатуру для присвоєння вченого звання 

доцента кафедри екології, географії та туризму. 

Портухай О.І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент: Ірина Павлівна 

активно працює як науковець, як викладач та як куратор студентської групи.Вона 

використовує різні форми і прийоми у роботі зі студентами, постійно підвищує власний 

рівень знань та умінь. Звіт Ірини Павлівни схвалюю і підтримую її кандидатуру щодо 

присвоєння вченого звання доцента кафедри екології, географії та туризму. 

Усі викладачі кафедри вказали на те, що на посаді доцента кафедри Логвиненко І.П. 

проявила себе досвідченим педагогом і науковцем, яка постійно працює зі студентською 

молоддю. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт про навчальну, навчально-методичну, наукову та виховну роботу кандидата 

біологічних наук Логвиненко Ірини Павлівни на посаді доцента кафедри екології, 

географії та туризму схвалити та затвердити. 

2. Просити Вчену раду університету порушити клопотання перед Атестаційною 

колегією Міністерства освіти і науки України про присвоєння кандидату біологічних наук 

Логвиненко Ірині Павлівнівченого звання доцента кафедри екології, географії та туризму. 

Результати голосування: 

за – одноголосно; проти – немає; утримались – немає.  

 



СЛУХАЛИ: 4. Про проведення відкритих лекцій професорсько-викладацьким складом 

кафедри. 

 

4.1. Про проведення 26 березня 2019 р. д.б.н. проф. Лисиця А.В. відкритого заняття 

(лекції) з дисципліни «Соціально-гігієнічний моніторинг» для здобувачів вищої освіти 

магістра психолого-природничого факультету РДГУ спеціальності 101 – екологія, групи 

МЕ-51 і МР-51 за темою «Санітарно-гігієнічний моніторинг води, соціальне і гігієнічне 

значення організації якісного водопостачання та водовідведення». 

 

ВИСТУПИЛИ: д-р с-г. наук, проф. Лико Д.В., канд. геогр. наук, проф. Мартинюк В.О., 

канд. с-г. наук, проф. Лико С.М., д-р пед. наук, проф. Войтович О.П., канд. хім. наук, доц. 

Мартинюк Г.В. 

Виступаючі підкреслили актуальність та значимість теми лекційного заняття, 

мультимедійний супровід викладу теоретичного матеріалу та особливості його засвоєння. 

Проф. Лико Д.В. звернула увагу на професійну культуру мовлення, педагогічний 

такт лектора і вміння створювати проблемні ситуації та дотримуватися толерантності 

дискусії. Теоретичні положення лекції розкривалися за допомогою наведення прикладів. 

У ході проведення лекції вдало поєднано монологічне та діалогічне мовлення, технології 

інноваційного навчання. На початковому етапі визначено мету і завдання лекції, зроблено 

акцент на способи реалізації мети, зафіксовано очікувані результати щодо оволодіння 

компетентностями студентами. Заняття мало завершену форму, викладач зробив 

підсумкові висновки за темою лекції. Лекція відповідає вимогам вищої школи і заслуговує 

високої оцінки. 

Проф. Мартинюк В.О. зазначив, що лекційне заняття проведене на високому 

теоретичному та науково-методичному рівні. Тема і зміст заняття відповідали вимогам 

навчальної програми. Матеріал викладено чітко і має логічну послідовність. Крім того, 

лектором застосовувався творчий підхід до викладення навчального матеріалу. Початок 

заняття було відведено на перевірку присутніх та розгляд питань, що виникли у студентів 

при вивченні попередніх тем і при виконанні самостійного (домашнього) завдання. Потім 

Андрій Валерійович сформулював тему нової лекції, мету і основні завдання (план). 

Лектор сформував у студентів необхідну мотивацію, чіткі установки спрямовані на 

досягнення мети. Виклад теоретичного матеріалу супроводжувався показом презентацій 

(повністю або частково було використані 4 презентації), таблиць, обговоренням окремих 

проблемних питань. Студентська аудиторія уважно слухала пояснення викладача, деякі 

студенти задавали питання, на які отримували вичерпну відповідь. З величезного об’єму 

теоретичного і фактичного матеріалу лектору вдалося підібрати найбільш цікаві приклади 

та ілюстрації по даній темі, які відповідали фаховому спрямуванню студентів. Це 

стимулювало інтерес студентів до змісту навчального матеріалу. Лисиця А.В. також 

враховував попередній рівень підготовки студентів та їх пізнавальні можливості, тому 

намагався викладати навчальний матеріал доступно і, водночас, строго дотримуючись 

принципів науковості. Окремо було висвітлено питання значення якості питної води для 

здоров’я населення. Також зверталася увага на інтегрування змісту навчального матеріалу 

з іншими темами і навчальними дисциплінами. 

Проф. Лико С.М. підкреслив, що було чітко зазначено мету та актуальність теми 

лекції, проаналізовано ступінь вивчення даної проблеми як у вітчизняній, так і в 

зарубіжній літературі. Андрій Валерійович досконало володіє теоретичним і практичним 

матеріалом з дисципліни «Соціально-гігієнічний моніторинг», що було чітко видно під час 

проведення лекційного заняття. Під час лекції були розглянуті питання основних джерел 

постачання питної води, санітарно-гігієнічні вимоги до якості води, функціонування 

системи водопостачання і водовідведення, значення якості води для організму людини, 

основні забруднювачі води і здоров’я населення, хвороби що передаються через воду, 

місце води в системі соціально-гігієнічного моніторингу та ін. Закріплення навчального 



матеріалу було проведено у вигляді діалогу-бесіди (питання, відповіді, коментарі, 

обговорення). В фінальній частині заняття викладач спільно із студентами сформулював 

основні висновки. Також студентам були дані завдання і рекомендації щодо самостійного 

опрацювання окремих питань, які через брак часу детально не обговорювалися під час 

проведення аудиторного заняття. Під час проведення лекції Лисиця А.В. намагався 

стимулювати навчально-пізнавальну діяльність студентів, активізувати думку студентів, 

формувати у них критичне та творче мислення, сміливість і аргументованість у виявах 

власної екологічної позиції та поглядів, мотивувати до подальшого самостійного пошуку 

й дослідження. 

Проф. Войтович О.П. звернула увагу присутніх на організаційну підготовку 

заняття, високий теоретичний та навчально-методичний його рівень, послідовність 

основних етапів, використання інноваційних технологій навчання. Діяльність викладача, 

ставлення до студентів: наявність позитивної установки; стиль діяльності та поведінки 

викладача відповідають типу заняття, комунікативні вміння достатні; наявні відкритість, 

щирість, знаходження контакту зі студентами; викладач виявив педагогічний такт в 

організації взаємодії зі студентами, вміння забезпечити дисципліну і організувати порядок 

на навчальному занятті, творчу атмосферу. Організація міжособистісної взаємодії 

студентів та розвиток їхніх взаємин: викладач створив психологічно комфортне 

середовище на навчальному занятті, застосував різноманітні форми співробітництва, 

міжособистісної взаємодії студентів (дискусії, діалоги, колективна робота тощо). При 

проведенні лекції Андрія Валерійовича практично на всіх етапах навчального заняття 

мало місце застосування зворотного зв’язку (діалог, проблемні питання тощо) для 

усвідомлення особливостей діяльності, мислення студентів, мотивації їхнього навчання. 

Викладач намагався перевіряти рівень розуміння, осмислення студентами навчального 

матеріалу, ступінь сформованості їхніх знань та умінь для усвідомлення студентами 

досягнутих успіхів і перспектив розвитку. Оцінювання індивідуальних особливостей 

навчальної діяльності студентів проводилося об’єктивно; оцінка роботи студентів перш за 

все мала мотиваційну мету без елементів критики особистості. 

Доц. Мартинюк Г.В. зазначила, що всі етапи лекційного заняття були досконало і 

чітко продумані. Під час проведення заняття студентам були поставлені проблемні 

екологічні і гігієнічні запитання, на які отримано вичерпні відповіді, підсумкове 

оцінювання рівня отриманих студентами під час лекції знань (бліц-опитування і 

формулювання ними висновків) показало належний рівень засвоєння навчального 

матеріалу, розуміння слухачами значення якості води в контексті загальних екологічних і 

соціально-гігієнічних процесів які відбуваються в Україні й світі. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: відкриту лекцію д.б.н., проф. Лисиці А.В. за темою «Санітарно-

гігієнічний моніторинг води, соціальне і гігієнічне значення організації якісного 

водопостачання та водовідведення» вважати такою, що відповідає вимогам лекції у вищій 

школі та проведена на високому професійному і науково-методичному рівні. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про допуск до захисту дипломних робіт студентів 4–го курсу напряму 

підготовки (спец.) 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування» заочної форми навчання та про затвердження 

рецензентів. 

 

Завкафедри, проф. Лико Д.В. повідомила про те, що всі роботи студентів 4–го курсу 

напряму підготовки (спец.) 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування» заочної форми навчання переглянуті керівником 

ст.викл. Якутою О.О., вказані та виправлені зауваження й можуть бути допущені до 

захисту в ДЕК 03 червня 2019 року. 

Рецензентами дипломних робіт призначити, зокрема: 



Допуск до захисту ДИПЛОМНИХ робіт студентів IV курсу ЗАОЧНОЇ форми навчання  

напряму підготовки (спеціальності) 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» (гр. Е-41) 2018-2019 н.р. та призначення рецензентів 

 

 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, посада 

ПІБ рецензента,  

науковий ступінь, 

посада 

1 

Крупич Марія Вячеславівна Оцінка екологічних ризиків території 

Рокитнівського району та заходи щодо 

зменшення  їх прояву 
Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

Костолович  

Марія Ігорівна, 

 к.п.н., доцент кафедри 

екології, географії та 

туризму РДГУ 

2 

Лех Наталія Ігорівна Аналіз та ландшафтне проектування території 

садово-паркових об’єктів 
Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

Глінська  

Світлана Олегівна, 

к.б.н., доцент кафедри 

екології, географії та 

туризму РДГУ 

3 

Хіміч Анна Валеріївна Сучасний стан та перспективи розвитку 

ресурсного потенціалу лісової промисловості 

Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

Глінська  

Світлана Олегівна, 

к.б.н., доцент кафедри 

екології, географії та 

туризму РДГУ 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри       __________           Д.В. Лико  

 

 

Секретар                      ______________    О.К. Рудик  


