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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про закінчення у 2019 році терміну дії строку трудового договору у науково-

педагогічних працівників РДГУ (ст. викл. Якута О.О., викл. Зубкович І.В.). 

2. Про надання творчої відпустки у 2019-2020 н.р. канд. геогр. наук, професору 

кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного 

університету Мартинюку Віталію Олексійовичу. 

3. Про звіт голови ДЕК про результати захисту дипломних робіт студентів IV курсу 

заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування». 

4. Про порушення клопотання перед Вченою радою РДГУ про  рекомендацію до 

друку навчального посібника “Фізико-хімічні методи аналізу. Лабораторний практикум” 

(Автор Г. В. Мартинюк). 

5. Про звіт про навчальну, навчально-методичну, наукову та виховну роботу 

кандидата біологічних наук Глінської Світлани Олегівни на посаді доцента кафедри 

екології, географії та туризму. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про закінчення у 2019 році терміну дії строку трудового договору у 

науково-педагогічних працівників РДГУ (ст. викл. Якута О.О., викл. Зубкович І.В.). 

1.1. Звіт про педагогічну, наукову, методичну, творчу і виховну роботу старшого 

викладача кафедри Якути Ольги Олексіївни, яка виконувалась у період дії трудового 

договору з вересня 2016 року по червень 2019 року. 

 

У Рівненському державному гуманітарному університеті на посаді викладача 

кафедри екології працюю з 1 вересня 2009 р., з лютого 2018 р. переведена на посаду 

старшого викладача. Педагогічний стаж становить 9 років. 

Навчально-методична робота 

Здійснюю викладання наступних дисциплін: 

- для напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування»: 

- «Моделювання та прогнозування стану довкілля»; 

- «Екологічна експертиза»; 

- «Ландшафтно-екологічний аналіз катастроф»; 

- для спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)»: 

- - «Геоморфологія»; 

- «Ландшафтно-екологічний аналіз катастроф»; 

- для спеціальності 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)»: 

- «Методика туристично-рекреаційних досліджень»; 

- «Заповідна справа». 



Для вищевказаних курсів розроблені навчальні та робочі програми, тематика 

лекційних та практичних занять, конспект лекцій, методичні вказівки для виконання 

практичних занять та самостійної роботи, складено питання для аудиторної 

індивідуальної та самостійної роботи. Оновлено та систематизовано навчальні комплекси 

дисциплін. 

З метою підвищення професійної майстерності та обміну досвідом проводжу 

відкриті заняття та здійснюю відвідування лекційних і практичних занять викладачів 

кафедри екології, географії та туризму. 

За звітний період провела відкриті заняття з дисциплін: 

«Моделювання та прогнозування стану довкілля» для студентів ІV курсу напряму 

підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» (групи Е-41) лекцію на тему: «Моделювання взаємодії «хижак-

жертва» на основі моделі часового ряду» (11.10.2016 р.) 

«Заповідна справа» для студентів ІІ курсу спец. «Середня освіта (Географія)» 

(група Г-21) практична робота на тему: «Визначення рекреаційних ресурсів ПЗФ» 

(20.03.2017 р.) 

«Заповідна справа» для студентів І курсу спец. «Середня освіта (Географія)» (група 

Г-11) лекція на тему: «Екомережа та перспективи її розвитку» (21.09.2017 р.) 

«Методика туристично-рекреаційних досліджень» для студентів ІІІ курсу спец. 

«Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» (група ТО-31) практична робота на 

тему: «Застосування методу бального оцінювання об’єктів» (22.03.2018 р.) 

«Моделювання та прогнозування стану довкілля» для студентів ІV курсу напряму 

підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» (групи Е-41) лекція на тему: «Моделювання міграції радіонуклідів 

та важких металів у агроценозах» (24.09.2018 р.) 

«Ландшафтно-екологічний аналіз катастроф» для студентів ІІ курсу спец. «Середня 

освіта (Географія)» (група Г-21) лекція на тему: «Ландшафтно-екологічний аналіз 

катастроф, пов’язаних з водою» (18.03.2019 р.) 

Наукова робота 

1 листопада 2012 р. вступила до аспірантури Рівненського державного 

гуманітарного університету за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Тема наукового 

дослідження «Оцінювання соціоекологічного стану агросфери Рівненського району», 

науковий керівник канд. с.-г. н., доц. Лико С.М. 

За звітний період проведено аналіз проблеми, визначено об’єкт, предмет 

дослідження, проаналізовано методики проведення досліджень, завершено чотири розділи 

роботи. 

За результатами роботи опубліковано статті: 

1. «Геоэкологическая оценка состояния почв локальной территории для целей 

ведения органического земледелия» (Якута О.А. Геоэкологическая оценка состояния почв 

локальной территории для целей ведения органического земледелия // Актуальные 

проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение природной 

среды: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Году науки в Респ. 

Беларусь, Брест, 25-27 сент. 2017 г.: в 2 ч. / Ин-т природопользования НАН Беларуси, 

Брест. гос. ун-т им. А.С.Пушкина, Брест. гос. техн. ун-т; редкол.: А.К. Карабанов [и др.]; 

науч. ред. А.К. Карабанов, М.А. Карабанов, М.А. Богдасаров. – Брест: БрГУ, 2017. – Ч.2. – 

С. 27-31. 

2. Особливості соціально-економічних загроз розвитку локальних територій / 

[Д.В. Лико та ін.] // Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку: 

Збірник наук. праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 18-20 жовтня 

2018 року). – Рівне, 2018. – С. 253-256. 

3. Якута О.О. Методологічні підходи та досвід розробки стратегії соціально-

економічного розвитку локальних територій (на прикладі Козинської громади) у 



Рівненській області / Лико Д.В. та ін. // Вісник НУВГП, випуск 2 (82).– Рівне, 2018. – С. 

31-45). 

За цей період приймала участь у роботі науково-практичних конференцій: 

- Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Регіональні геоекологічні 

проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення: Рівне, 20-22 жовтня 2016р.; 

- звітна науково-практична конференція викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів 

та студентів РДГУ, де виступила з доповіддю: «Формування інвестиційної привабливості 

ОТГ на засадах сталого розвитку»; 

- Х Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців, де 

виступила з доповіддю «Формування інвестиційної привабливості ОТГ на засадах сталого 

розвитку», м. Рівне; 

- Шостий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-

2017), м. Вінниця, 20-22 вересня 2017 р.; 

- Международная научно-практическая конференция, посвященная Году науки в 

Республике Беларусь, Брест, 25-27 сентября 2017 г. 

- Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова спроможність об’єднаних 

територіальних громад: очікування та реалії» 29-30 листопада 2017 р. (Рівне-Луцьк); 

- IX Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні 

проблеми екології та геотехнологій», де виступила з доповіддю «Соціально-екологічна 

сфера як складова сталого розвитку регіону» (м. Житомир, 2012 р.) 

- ІІ Міжнародна конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи 

розвитку» Бердянськ, 25-26 квітня 2018 р.;  

- звітна науково-практична конференція викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів 

та студентів РДГУ, де виступила з доповіддю: «Об’єднана територіальна громада як 

соціально-економічна система; 

- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Регіональні геоекологічні проблеми 

в умовах сталого розвитку», м. Рівне 18-20 жовтня 2018 р. 

- Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього 

середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», м. 

Херсон 25-26 жовтня 2018 р.; 

- І Міжнародна науково-практична конференція «Vin Smart Eco», м.Вінниця 16-18 

травня 2019 року.  

За результатами роботи опубліковано тези 

Якута О.О. 

Роль сучасних інформаційних 

технологій у визначенні 

родючості грунтів Рівненської 

області 

Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та 

шляхи їх вирішення: Збірник наукових праць 

Міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції, Рівне, 20-22 жовтня 2016 р. / Редкол.: 

проф. Лико Д.В. (голов. ред.) та ін.– Рівне, 2016. – 

С.139-142) 

Якута О.О., 

Лико С.М. 

Формування об’єднаних 

територіальних громад як етап 

реалізації стратегії сталого 

розвитку 

Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали 

Х Міжнар. науково-практичної конференції студентів 

та молодих науковців. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2017. –  

С. 249 

Якута О.О. 

Комплексні підходи до розробки 

стратегії сталого соціально 

економічного розвитку громади 

Шостий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною 

участю (Екологія/Ecology-2017), м. Вінниця, 20-22 

вересня, 2017: збірник наукових праць. – Вінниця: 

ВНТУ, 2017. – С. 232. 

Лико С.М.,  

Якута О.О. 

Реалізація стратегії сталого 

розвитку у реформі місцевого 

самоврядування 

Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи 

розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції, Бердянськ, 25-26 

квітня 2018 р.– Бердянськ, 2018. – С. 32-33) 

Лико Д.В.,  

Лико С.М., 

Мартинюк В.О., 

Портухай О.І.,  

Якута О.О. 

Підходи до розробки стратегії 

соціально-економічного розвитку 

локальних територій 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Екологічні проблеми навколишнього середовища та 

раціонального природокористування в контексті 

сталого розвитку», м. Херсон 25-26 жовтня 2018 р. 



Лико Д.В., Лико 

С.М., Мартинюк 

В.О., Портухай О.І.,  

Якута О.О. 

Природно-ресурсний потенціал 

регіону як основа екологічних 

індикаторів сталого розвитку 

І Міжнародна науково-практична конференція «Vin 

Smart Eco», м. Вінниця 16-18 травня 2019 року  

 

Підготовлено до друку навчально-методичні матеріали для студентів напряму 

підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування” ; спеціальності 014 Середня освіта (Географія); спеціальності 015 

Професійна освіта (Туристичне обслуговування). Основні з них: 

 

Якута О.О., 

Лико Д.В. 

Навчальна 

програма дисципліни 

Навчальна програма дисципліни "Екологічна експертиза" для 

студентів 4 курсу напряму підготовки 6.040106 "Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування". – Рівне: РДГУ, 2016. – 9с. 

Якута О.О., 

Лико Д.В. 

Робоча 

програма дисципліни 

Робоча програма з навчальної дисципліни "Екологічна 

експертиза" для студентів ОКР – бакалавр напряму підготовки 

6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування". – Рівне: РДГУ, 2016. – 16 

с. 

Якута О.О., 

Лико С.М. 

Навчальна 

програма дисципліни 

Навчальна програма дисципліни "Геоморфологія" для 

студентів І курсу спеціальності 014 Середня освіта (Географія). 

– Рівне: РДГУ, 2017. – 11 с. 

Якута О.О., Лико 

С.М. 

Робоча 

програма дисципліни 

Робоча програма з навчальної дисципліни "Геоморфологія" 

для студентів І курсу спеціальності 014 Середня освіта 

(Географія). – Рівне: РДГУ, 2017. – 19 с. 

Якута О.О., 
Навчальна 

програма дисципліни 

Навчальна програма дисципліни "Методика туристично-

рекреаційних досліджень" для студентів ІІІ курсу 

спеціальності 015 "Професійна освіта (Туристичне 

обслуговування)". – Рівне: РДГУ, 2018. – 11с. 

Якута О.О., 
Робоча 

програма дисципліни 

Робоча програма з навчальної дисципліни "Методика 

туристично-рекреаційних досліджень" для студентів ІІІ курсу 

спеціальності 015 "Професійна освіта (Туристичне 

обслуговування)".– Рівне: РДГУ, 2018. – 19 с. 

Якута О.О. Конспект лекцій 

Конспект лекцій з дисципліни «Екологічна експертиза» для 

студентів 4 курсу напряму підготовки 6.040106 "Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування". – Рівне: РДГУ, 2016. – 79с. 

Якута О.О. 

Методичні вказівки для 

виконання практичних 

робіт 

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з 

дисципліни "Моделювання і прогнозування стану довкілля" 

для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.040106 "Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування". – Рівне: РДГУ, 2016. – 41 с. 

 

Якута О.О. Конспект лекцій 

Конспект лекцій з дисципліни "Методика туристично-

рекреаційних досліджень" для студентів ІІІ курсу 

спеціальності 015 "Професійна освіта (Туристичне 

обслуговування)".– Рівне: РДГУ, 2017. – 56 с. 

Якута О.О. 

Методичні вказівки для 

виконання практичних 

робіт 

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни "Методика туристично-рекреаційних 

досліджень" для студентів ІІІ курсу спеціальності 015 

"Професійна освіта (Туристичне обслуговування)".– Рівне: 

РДГУ, 2017. – 32 с. 

Якута О.О., Лико 

С.М. 
Конспект лекцій 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Геоморфологія" 

для студентів І курсу спеціальності 014 Середня освіта 

(Географія). – Рівне: РДГУ, 2018. – 62 с. 

Якута О.О., Лико 

С.М. 

Методичні вказівки для 

виконання практичних 

робіт 

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни "Геоморфологія" для студентів І курсу 

спеціальності 014 Середня освіта (Географія). – Рівне: РДГУ, 

2018. – 32 с. 

 

 



Також розроблено методичні рекомендації для проведення практичних, 

лабораторних робіт , тестові програми контролю знань, перелік питань для індивідуальної 

та самостійної роботи з перерахованих дисциплін. 

Здійснювала керівництво написання студентами дипломних робіт з екології. 

Проходжу стажування в Східноєвропейському національному університеті імені 

Лесі Українки. 

Організаційна робота 

Постійно приймаю участь у засіданнях кафедри. Була секретарем кафедральних 

наукових семінарів. 

Виховна та творча робота 

Постійно проводжу виховну роботу із студентами на лекціях та практичних 

заняттях. З метою підвищення рівня екологічної культури студентів організувала екскурсії 

до Рівненського зоопарку та у парк культури і відпочинку ім. Т.Шевченка.  

Вдосконалюю морально-етичне виховання студентів за допомогою бесід, лекцій з 

питань екологічно доцільної поведінки у повсякденному житті та необхідності 

підвищення рівня екологічної культури. 

 

Заслухавши звіт про педагогічну, наукову, методичну, творчу і виховну роботу, 

беручи до уваги рівень наукової та професійної активності та враховуючи можливість 

забезпечення кафедрою навчальним навантаженням у подальші роки 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Звіт про педагогічну, наукову, методичну, творчу і виховну роботу старшого 

викладача кафедри Якути Ольги Олексіївни впродовж 2016-2019 років затвердити. 

2. Рекомендувати прийняти Якуту Ольгу Олексіївну з 01 вересня 2019 року на посаду 

старшого викладача кафедри екології, географії та туризму на 0,5 ставки згідно протоколу 

попереднього розподілу навчального навантаження на 2019-2020 н.р. (1,0 ставка після 

остаточного розподілу навчального навантаження з 01 вересня 2019 року) 

 

Результати відкритого голосування: „за” –15 чоловік (одноголосно); 

„проти” –           0. 

„утримались” – 0. 

 

1.2. Звіт про педагогічну, наукову, методичну, творчу і виховну роботу викладача 

кафедри Зубковича Івана Ваильовича впродовж 2019-2020 навчального року. 

 

Заслухавши звіт про педагогічну, наукову, методичну, творчу і виховну роботу, 

беручи до уваги рівень наукової та професійної активності та враховуючи можливість 

забезпечення кафедрою навчальним навантаженням у подальші роки 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Звіт про педагогічну, наукову, методичну, творчу і виховну роботу викладача 

кафедри Зубковича Івана Васильовича впродовж 2019-2020 навчального року затвердити. 

2. Рекомендувати прийняти Зубковича Івана Васильовича з 01 вересня 2019 року на 

посаду викладача кафедри екології, географії та туризму на 0,5 ставки згідно протоколу 

попереднього розподілу навчального навантаження на 2019-2020 н.р. (1,0 ставка після 

остаточного розподілу навчального навантаження з 01 вересня 2019 року) 

 



СЛУХАЛИ: 2. Про надання творчої відпустки у 2019-2020 н.р. канд. геогр. наук, 

професору кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного 

університету Мартинюку Віталію Олексійовичу. 

 

2.1. Про надання творчої відпустки терміном на два місяці у 2019-2020 н.р. канд. 

геогр. наук, професору кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного 

гуманітарного університету Мартинюку Віталію Олексійовичу для завершення 

докторської дисертації на тему «Теорія і практика конструктивно-географічного 

моделювання озерно-басейнових систем» зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна 

географія і раціональне використання природних ресурсів. 

2.2. Про надання творчої відпустки терміном на три місяці у 2019-2020 н.р. канд. 

геогр. наук, професору кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного 

гуманітарного університету Мартинюку Віталію Олексійовичу  для написання монографії 

«Метод грунтово-геохімічних катен у дослідженнях водозборів Волинського Полісся». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. Просити Вчену раду РДГУ надати творчу відпустку терміном на два місяці  

у 2019-2020 н.р. канд. геогр. наук, професору кафедри екології, географії та туризму 

Рівненського державного гуманітарного університету Мартинюку Віталію Олексійовичу 

для завершення докторської дисертації на тему «Теорія і практика конструктивно-

географічного моделювання озерно-басейнових систем» зі спеціальності 11.00.11 – 

конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів 

2.2. Просити Вчену раду РДГУ надати творчу відпустку терміном на три місяці  

у 2019-2020 н.р. канд. геогр. наук, професору кафедри екології, географії та туризму 

Рівненського державного гуманітарного університету Мартинюку Віталію Олексійовичу 

для написання монографії «Метод грунтово-геохімічних катен у дослідженнях водозборів 

Волинського Полісся». 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про звіт голови ДЕК про результати захисту дипломних робіт студентів IV 

курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування». 
 

І. Склад державної екзаменаційної комісії 

У зв'язку з виконанням студентами психолого-природничого факультету 

університету, спеціальоісті 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування", навчальних планів і програм для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня "бакалавр" та з метою організації їх державної атестації, і 

керуючись "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах" (Наказ Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р.) та 

"Рекомендаціями про порядок створення, організацію й роботу державної екзаменаційної 

(кваліфікаційної) комісії у вищих державних закладах України" (від 29.12.93 р. за № 83-

5/1259), була створена державна екзаменаційна комісія в складі: 

Голова державної екзаменаційної комісії: доктор сільськогосподарських наук, 

професор кафедри екології, географії та туризму Лико Дарія Василівна 

 

Члени Державної екзаменаційної комісії: 

1. За посадовими обов'язками: 

1. Представник ректорату 

Р.В. Павелків – доктор психологічних наук, професор, перший проректор 
2. Представник деканату 
В. Р. Павелків – кандидат психологічних наук, доцент, декан психолого-

природничого факультету. 



3. Зав. випускової кафедри: 

Д.В. Лико– доктор сільськогосподарських наук, професор, зав. кафедри екології, 

географії та туризму. 

2. Екзаменатори: 
Захист дипломних робіт: 

а) Лико С.М. – кандидат сільськогосподарських наук, професор,  кафедра  екології, географії 

та туризму; 

б) Портухай О.І. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, кафедра  екології, географії 

та туризму. 

Секретар ДЕК: С.О. Глінська – доцент кафедри екології, географії та туризму. 

 

Державна екзаменаційна комісія працювала 3 червня 2019 року і перевірила фахову 

підготовку 3 студентів-бакалаврів денної форми навчання. 

Комісією присвоєно 3 випускникам кваліфікацію "організатор природокористування 

" з врученням диплому про освіту. 

 

ІІ. Організаційна робота з підготовки до захисту бакалаврських робіт  

Згідно з навчальним планом за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування" проводиться захист дипломної роботи 

студентами-випускниками з метою встановлення відповідності їхнього освітнього та 

кваліфікаційного рівнів до вимог стандарту якості освіти і ступеневої системи освіти. 

Із студентами проводилася підготовка до написання дипломної роботи деканатом 

психолого-природничого факультету, випусковою кафедрою екології, географії та 

туризму, зокрема: 
-  ректором  РДГУ затверджено розклад захисту дипломних робіт на психолого-

природничому факультеті зі спеціальності "Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування", а також список студентів-випускників, які виконали всі 

вимоги навчального плану та програм зі спеціальностей і допущені до захисту дипломної роботи в 

2018 – 2019 н.р.; 

-  на засіданні кафедри екології, географії та туризму (протокол № 7 від 14 травня 2019 р.) 

всі дипломні роботи визнані завершеними і допущеними до захисту перед державною 

екзаменаційною комісією; 

-  на раді психолого-природничого факультету заслуховували хід підготовки дипломних 

робіт;   

-  підготовлена аудиторія, визначено склад державної екзаменаційної комісії, екзаменаторів, 

складено графік їхньої роботи; 

-  підготовлена зведена відомість, в якій інформація повністю відповідала семестровим 

відомостям, заліковим книжкам студентів, що засвідчує виконання кожним студентом, який 

отримав допуск до захисту дипломних робіт, вимог навчальних планів і програм. 

 

ІІІ. Захист дипломних робіт проводився 3 червня 2019 р., згідно з розкладом захисту 

дипломних робіт. 

Керівниками дипломних робіт розроблено вимоги до структури доповіді, методики 

викладу теми та її обговорення на державній екзаменаційній комісії. Це дозволило: 

провести захист дипломних робіт на належному рівні; висвітлювати результати власних 

досліджень; робити науково-практичні висновки і давати рекомендації використання цих 

даних в практичній діяльності, педагогічній практиці та інших галузях науки. 

 

Хід державної атестації та її результати 

До державної екзаменаційної комісії було подано списки студентів. Студентів, 

недопущених до захисту дипломних робіт, не було.  

Результати захисту кваліфікаційних дипломних робіт наведені у таблиці 1. 



Таблиця 1 

Статистичний звіт ДЕК – 2019 р. про результати захисту робіт студентами IV 

курсу  

Група 

З числа 

допущених 

Захищено бакалаврських робіт Заг. 

успіш- 

ність 

% 

Якісна 

успішніс

ть % З'яви 

лось 

Не з'яви 

лось 
"5" "4" "3" "2" 

А В С Д Е F 

Е-41 3 -  3 - - - - - 100 100 

Всього  3 – 3 - - - - - 100 100 

 

ІV. Аналіз фахової підготовки студентів-випускників визначався результатами 

захисту дипломних робіт. 

Для підготовки до захисту дипломної роботи студентами опрацьовано багато 

літературних джерел, проведено аналіз результатів досліджень різних авторів і зроблено 

висновки щодо необхідності проведення власних експериментів.  

Студенти навчилися самостійно працювати, визначати наукову новизну роботи, 

правильно ставити мету досліджень і роботи в цілому, працювати над експериментом, 

порівнювати результати досліджень, робити висновки і давати пропозиції щодо 

практичного застосування своїх напрацювань. 

Таким чином вони закріпили весь матеріал навчальних програм дисциплін, які 

прослухали за 4 роки навчання. 

Державною екзаменаційною комісією відзначено належний рівень підготовки 

студентів, що свідчить про високий професійний рівень наукових керівників. 

Студенти-випускники, здебільшого, продовжуватимуть теми досліджень 

бакалаврської роботи і представлять до захисту як дипломну.  

Побажанням голови ДЕК до керівників було таким: необхідно уважно обдумувати 

тематику робіт, частіше заслуховувати студентів про виконану роботу; для студентів – це 

усвідомити серйозність виконання своєї наукової теми. 

Фахова підготовка студентів здійснювалася шляхом проведення всіх видів 

навчальної роботи з циклу природничих дисциплін, яка набувалась на практиці. 

Загальні висновки і пропозиції 
Державна атестація студентів випускників психолого-природничого факультету 

спеціальності "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування" за рівнем "бакалавр" показала, що вони засвоїли на належному 

рівні навчальні програми фахових дисциплін, володіють знаннями, уміннями аналізувати, 

узагальнювати, порівнювати, робити висновки й пропозиції та навичками до практичної 

діяльності, в тому числі педагогічної. 

Комісія вважає, що випускники психолого-природничого факультету добре 

підготовлені як в теоретичному, так і методичному плані. 

Державна екзаменаційна комісія пропонує: 

З метою підвищення рівня професійно-педагогічної підготовки випускників 

психолого-природничого факультету, профілюючим кафедрам: 

- у дипломній вказувати на практичне значення роботи; 

- у доповідях-презентаціях студентів-дипломників наводити посилання на запозичені 

фондові матеріали (таблиці, графіки, діаграми); 

- керівникам особливу увагу приділити дотриманню структури оформлення наукової 

роботи; 

- результати досліджень оприлюднювати на конференціях; 

- оформляти літературу відповідно до вимог; 

- вказувати посилання на інтернет-джерела. 

 



V. Організаційна робота з підготовки до захисту дипломних робіт.  

Перевірено документацію випускників. Усі студенти за рішенням Ради факультету 

допущені до захисту дипломних робіт. Відбулися збори випускників, на яких вони були 

ознайомлені з порядком та умовами проведення захисту, вимогами до відповідей 

студентів. 

На захисті дозволялась присутність усіх бажаючих. 

Систематично оформлялись протоколи кожного захисту, відповідні записи робились 

у залікових книжках випускників. Після захисту робіт для кожного студента оформлявся 

протокол рішення ДЕК про присвоєння кваліфікації організатора природокористування. 

Загальні показники успішності захисту дипломних робіт 4 курсу такі: всього 

з'явилось на захист 3 студенти; загальна успішність складає 100 %, якісна – 100 %. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Звіт голови ДЕК про результати захисту дипломних робіт студентів IV 

курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування» схвалити та 

затвердити. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про порушення клопотання перед Вченою радою РДГУ про  рекомендацію 

до друку навчального посібника “Фізико-хімічні методи аналізу. Лабораторний 

практикум” (Автор Г. В. Мартинюк). – Рівне: РДГУ, 2019. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лико Д.В., д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри із заявою 

Мартинюк Г.В. про порушення клопотання перед Вченою радою РДГУ про рекомендацію 

до друку навчального посібника “Фізико-хімічні методи аналізу. Лабораторний 

практикум” (Автор: Г. В. Мартинюк). 

Рецензенти:  

ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ ПЕТРІВСЬКИЙ – доктор технічних наук, професор, 

проректор з навчально-виховної роботи Рівненського державного гуманітарного 

університету   

АКСІМЕНТЬЄВА ОЛЕНА ІГОРІВНА – доктор хімічних наук, професор, професор 

кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана 

Франко.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: Порушити клопотання перед Вченою радою РДГУ про рекомендацію 

до друку навчального посібника “Фізико-хімічні методи аналізу. Лабораторний 

практикум” (Автор: Г. В. Мартинюк).  

Рецензенти:  

ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ ПЕТРІВСЬКИЙ – доктор технічних наук, професор, 

проректор з навчально-виховної роботи Рівненського державного гуманітарного 

університету    

АКСІМЕНТЬЄВА ОЛЕНА ІГОРІВНА – доктор хімічних наук, професор, професор 

кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана 

Франко.   

Результати голосування: 

за – 15; проти – немає; утримались – немає 

 



СЛУХАЛИ: 5. Звіт про навчальну, навчально-методичну, наукову та виховну роботу 

кандидата біологічних наук Глінської Світлани Олегівни на посаді доцента кафедри 

екології, географії та туризму. 

 

У обговоренні звіту канд. біол. наук, доц.Глінської С.О.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. Суходольська І.Л., доц. Логвиненко І.П., 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 Глінської Світлани Олегівни, хочу 

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

творча особистість. Лекційніта практичні заняття проводить з використанням значного 

обсягу методичної та науково-практичної інформації.Світлана Олегівна постійно 

удосконалює свої наукові та практичні навички, консультує здобувачів вищої освіти у 

галузі природничих дисциплін. Глінська Світлана Олегівна характеризується як високо 

кваліфікований фахівець,що постійно перебуває у творчому пошуку. Вважаю, що 

здобутки Світлани Олегівни дають підстави порушити клопотання перед Атестаційною 

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

кафедри екології, географії та туризму. 

Лисиця А.В., доктор біологічних наук, професор: Світлана Олегівна активно працює 

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

методиками викладання природничих дисциплін, здійснює консультації зі студентами 

нашого вузу в процесіпідготовки дипломних робіт. Світлана Олегівна приділяє особливу 

увагу екологічній освіті та вихованню студентів, постійно оновлює навчальні матеріали з 

дисциплін, які викладає. Звіт Світлани Олегівни схвалюю і підтримую її кандидатуру для 

присвоєння вченого звання доцента кафедри екології, географії та туризму. 

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

Олегівни 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 Глінській Світлані Олегівнівченого звання доцента кафедри екології, 

географії та туризму. 

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

відносно позитивного розгляду кандидатури Глінської Світлани Олегівни щодо 

присвоєння їй вченого звання доцента. Представлений на обговорення звіт заслуговує на 

схвалення і позитивну підтримку. Світлана Олегівна завжди знаходиться у активному 

творчому пошуку. Пропоную звіт затвердити та порушити клопотання щодо присвоєння 

їй вченого звання доцента кафедри екології, географії та туризму. 

Портухай О.І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент:Світлана Олегівна 

постійно підвищує свій педагогічний та науковий рівні у процесі викладання дисциплін 

для студентів спеціальності 101 Екологія. Приділяє увагу розробці навчально-методичних 

матеріалів для проведення занять, впроваджує у навчальний процес сучасні інноваційні 

методи навчання. Звіт Глінської Світлани Олегівни 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 Глінська 

Світлана Олегівна 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 Глінської Світлани Олегівни 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 

Глінській Світлані Олегівні вченого звання доцента кафедри екології, географії та 

туризму. 

 

Результати голосування: 

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

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри       __________           Д.В. Лико  

 

 

Секретар                      ______________    О.К. Рудик  


