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Рівненський державний гуманітарний університет 

Психолого-природничий факультет 

 

Протокол  

від 27 червня 2019 року          № 9 

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 обговорення звіту голови ДЕК про підсумки захисту дипломних робіт 

студентами 4–го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». 

2. Про затвердження звітів викладачів про виконання індивідуального плану за 

ІІ піріччя 2018-19н.р. та в цілому. 

3. Про затвердження звіту кураторів груп за ІІ семестр за 2018-19 н.р. та звіту 

про виховну роботи кафедри в цілому. 

4. Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-19 н.р. 

5. Про затвердження звіту про виконання плану роботи кафедри (навчально-

виховну роботу)за II семестр 2018-19н.р. та в цілому. 

6. Про затвердження тематики дипломних робіт для студентів 4–их курсів 

денної та заочної форми навчання на 2019-20 н.р. 

7. Про звіти аспірантів кафедри за ІІ квартал 2019 року. 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про обговорення звіту голів ДЕК про підсумки захисту дипломних робіт 

студентами 4–го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та підсумки 

складання кваліфікаційного іспиту студентами 4–го курсу денної форми навчання 

напряму підготовки:  

 

1.1. Звіт Голови державної екзаменаційної комісії доктора 

сільськогосподарських наук, професора кафедри екології, географії та туризму Лико 

Дарії ВАсилівни  

 

Державна екзаменаційна комісія працювала 24-26 червня 2019 року і перевірила 

фахову підготовку 31 студентів-бакалаврів денної форми навчання. 

Захист дипломних робіт проводився 24-26 червня 2019 р., згідно з розкладом захисту 

дипломних робіт.  

Комісією присвоєно 31 випускникам кваліфікацію "організатор 

природокористування " з врученням диплому про освіту, в тому числі 3 студентам-

випускникам – диплом з відзнакою. 

Результати захисту кваліфікаційних дипломних робіт наведені у таблиці 1. 
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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 31 - 20 3 8 - - - 100 100 

Всього  31 – 20 3 8 - - - 100 100 

 

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; 

- вказувати посилання на інтернет-джерела 

- оприлюднювати результати досліджень на конференціях. 

Загальні показники успішності захисту дипломних робіт 4 курсу такі: всього 

з'явилось на захист 31 студентів; загальна успішність складає 100 %, якісна – 100 %. 

 

1.2. Звіт Голови державної екзаменаційної комісії доктора педагогічних наук, 

професора Пустовіта Григорія Петровича  

 

Державна екзаменаційна комісія працювала 27.06.2019 р. і перевірила фахову 

підготовку 10 студентів-бакалаврів денної форми навчання. 

Всі студенти за рішенням засідання випускової кафедри допущені до 

кваліфікаційного іспиту. 

На кваліфікаційний іспит білети складені відповідно до робочої та навчальної 

програм курсів. Кваліфікаційний іспит студенти складали 27.06.2019 р.  

Питання іспитових білетів давали можливість виявити рівень знань студентів 

стосовно циклу дисциплін природничо-наукової, професійної підготовки, дисциплін за 

вибором ВНЗ та дисциплін вільного вибору студентів та проявити вміння і практичні 

навички логічних міжпредметних зв'язків.  

Комісією присвоєно 10 випускникам кваліфікацію Бакалавр середньої освіти, 

вчитель географії з врученням диплома про освіту. 

 

Результати кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 6.040104 "Географія" наведені 

у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Статистичний звіт ДЕК – 2019 р. про результати кваліфікаційного іспиту 

студентами ІV курсу  

 

Група 

З числа допущених Результати кваліфікаційного 

іспиту 

Заг. 

успіш- 

ність 

% 

Якісна 

успішність 

% З'яви 

лось 

Не з'яви 

лось 
"5" "4" "3" "2" 

Г-41 10 - 6 3 1 - 100 100 

Всього 10  - 6 3 1 - 100 100 
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Державна екзаменаційна комісія пропонує: 

З метою підвищення рівня професійно-педагогічної підготовки випускників 

психолого-природничого факультету, випусковій кафедрі: 

- посилити самостійну роботу студентів; 

-  виконувати більше експериментальних досліджень; 

-  частіше застосовувати міжпредметні зв’язки; 

-  звернути увагу на перелік нормативної літератури, відповідно до якої 

робляться висновки про відповідність певних показників. 

Загальні показники успішності кваліфікаційного іспиту 4 курсу такі: всього 

з'явилось на екзамен 10 студентів; загальна успішність складає 100 %, якісна – 100 %. 

 

1.3. Звіт Голови державної екзаменаційної комісії доктора педагогічних наук, 

професора кафедри екології, географії та туризму Войтович Оксани Петрівни  

 

Державна екзаменаційна комісія працювала 24.06.2019 р. і перевірила фахову 

підготовку 7 студентів-бакалаврів денної форми навчання. 

Комісією присвоєно 7 випускникам кваліфікацію Бакалавр професійної освіти. 

Педагог професійного навчання. Фахівець з туристичного обслуговування з врученням 

диплома про освіту. 

Питання іспитових білетів давали можливість виявити рівень знань студентів 

стосовно циклу дисциплін природничо-наукової, професійної підготовки, дисциплін за 

вибором ВНЗ та дисциплін вільного вибору студентів та проявити вміння і практичні 

навички логічних міжпредметних зв'язків.  

На кваліфікаційний іспит білети складені відповідно до робочої та навчальної 

програм курсів. Кваліфікаційний іспит студенти складали 24.06.2019 р.  

Результати кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 6.010104 "Професійна освіта. 

Туристичне обслуговування" наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Статистичний звіт ДЕК – 2019 р. про результати кваліфікаційного іспиту 

студентами ІV курсу  

 

Група 

З числа допущених Результати кваліфікаційного 

іспиту 

Заг. 

успіш- 

ність 

% 

Якісна 

успішність 

% З'яви 

лось 

Не з'яви 

лось 
"5" "4" "3" "2" 

ТО-41 7 - 3 4 - - 100 100 

Всього 7 - 3 4 - - 100 100 

 

Державна екзаменаційна комісія пропонує: 

З метою підвищення рівня професійно-педагогічної підготовки випускників 

психолого-природничого факультету, випусковій кафедрі: 

- посилити самостійну роботу студентів; 

-  виконувати більше експериментальних досліджень; 

-  частіше застосовувати міжпредметні зв’язки; 

-  звернути увагу на перелік нормативної літератури, відповідно до якої 

робляться висновки про відповідність певних показників. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Звіти голів ДЕК схвалити та затвердити та подати до деканату 

психолого-природничого факультету у зазначені терміни. 
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СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження звітів викладачів про виконання індивідуального плану 

за ІІ піріччя 2018-19н.р. та в цілому. 

 

Увесь професорсько-викладацький склад кафедри прозвітувалися про виконану 

наукову,навчально-методичну, організаційну та виховну роботу за 2018-19 н.р. згідно з 

індивідуальними планами. 

Усі звіти викладачів зберігаються у справах кафедри №14. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Звіти викладачів про виконання індивідуального плану за ІІ піріччя 

2018-19н.р. та в цілому схвалити та затвердити. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження звіту кураторів груп за ІІ семестр за 2018-19 н.р.та в 

цілому. 

 

3.1. Звіт роботи куратора групи ТО-41 за ІІ семестр 2018-2019 н.р. Якути Ольги 

Олексіївни 

 За період з січня по червень 2019 р. згідно затвердженого плану: 

1. Проведено збори активу групи. 

2. Обговорили зі студентами питання популяризації національних традицій 

святкування Різдва в Україні, порівняння з святкуваннями в інших країнах. 

3. Проаналізували романтичні традиції та їх відображення в туристичних пам’ятках 

4. Вшанували жінок та матерів, досліджували ставлення молоді до свята 8 Березня. 

5. Взяли участь у проведенні заходів з нагоди Дня Науки. 

6. Проаналізували підготовку до захисту курсових робіт. 

7. Підбили підсумки поточного семестру. 

8. Проаналізували підготовку до складання кваліфікаційного іспиту. 

 

3.2. Звіт куратора групи Г-11 Войтович О.П. за ІІ семестр 2018-2019 н.р. 

№ Заходи 

1 Проведено інструктаж щодо організації самостійної роботи студентів під час дистанційного 

навчання 

2 Постійно здійснювався контроль за самостійною роботою студентів  

3 Проведено бесіди з питань моральної та екологічної культури людини 

4 Залучено студентів до заходів, що проводилися на кафедрі та факультеті 

5 Проведено індивідуальні бесіди з окремими студентами щодо відсутності на заняттях та 

можливості відпрацювання пропущених занять 

6 Здійснюється контроль за підготовкою студентів до зимової екзаменаційної сесії 

 

3.3. Звіт куратора академічної  групи Г-31 МАРТИНЮК Г.В. за 2018-2019 н.р. 

Виховна робота проводиться згідно плану виховної роботи психолого- 

природничого факультету РДГУ  на 2018-2019 н.р. 

Виховна робота у 2018-2019 н. р. була направлена на створення сприятливих умов 

для всебічного розвитку студентів на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, 

формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально- 

етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому 

виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення в обраній професії, на 

пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, 

мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, 

розвиток студентського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони 

здоров’я та громадськими організаціями.  

Зміст виховної діяльності у групі сплановано відповідно до певних ключових ліній: 
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- ціннісне ставлення до себе;  

- ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;  

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;  

- ціннісне ставлення до праці;  

- ціннісне ставлення до природи;  

- ціннісне ставлення до культури і мистецтва.  

Пріорітетними були основні напрямки виховної роботи: фізичне виховання, охорона 

життя і здоров’я студентів, трудове виховання. 

Протягом 2018-2019 навчального року в групі Г-31 були проведені наступні 

кураторські години та години спілкування. 

План кураторських годин 
Дата Проблемні питання 

Вересень 1. Проведення організаційних зборів групи, обговорення планів на навчальний рік.  

2. Планування виховної роботи в академічній групі. 

3. День туризму (святкові заходи). 

4. Організація участі студентів у профорієнтаційній роботі, підготовка матеріалів для 

зустрічей з абітурієнтами за місцем проживання. 

5. Проведення роботи зі студентами для попередження порушень, дотримання правил 

внутрішнього розпорядку та техніки безпеки під час навчального процесу 

Жовтень 1. Оперативні зустрічі зі студентами з питань підвищення успішності, покращення 

дисципліни, дотримання правил внутрішнього розпорядку РДГУ. 

3. День працівників освіти (святкові заходи). 

4. Відзначення Свята День захисника України   

5. Заходи, присвячені вшануванню пам’яті жертв голодомору. Інформаційна акція 

“Пам'яті жертв голодомору”. 

6. Про участь у  Міжнародній науково-практичній конференції  “Регіональні 

геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку “. 

Листопад 1. Кураторська година “Про профілактику та запобігання розповсюдженню в 

студентському середовищі негативних явищ (паління, пияцтва, наркоманії, СНІДу)”. 

2. Проведення культурних заходів присвячених Дню українського студентства та 

Міжнародного дня студентів. 

3. Залучення студентів до святкування Дня кафедри  

4. Відзначення Всесвітнього дня географічних інформаційних систем (Всесвітній день 

ГІС) 

Грудень 1. Заходи з нагоди Дня Збройних сил України. 

2. Проведення бесід “Про стан відвідування занять студентами групи ”, “Про стан 

дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку”, “Про вимоги, підготовку 

та процес складання  екзаменаційної сесії ” 

3.  Що я знаю про свою майбутню професію – анкетування, бесіда, зустріч зі 

провідними спеціалістами. 

Організаційні питання. 

Обговорення результатів атестації та аналіз готовності студентів до здачі зимової 

екзаменаційної сесії. 

Березень 1. Бесіда на тему: «Успішність студента». Підведення підсумків зимової 

екзаменаційної сесії та організація роботи по ліквідації заборгованості.  

 2. Бесіда на тему: «8 Березня – Міжнародний жіночий день» 

3. Заходи до відзначення Дня  працівника  геодезії і  картографії (14 березня) 

Всесвітнього дня метеорології ( 23 березня) 

Квітень 1. Участь студентів та куратора у тренінгу-спілкуванні на тему: «Емоційна складова 

спілкування». 

2 .Заходи до Дня вшанування учасників- ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.   

3. Бесіда на тему: «Краса Рівненщини». Проведення виховної роботи. 

4. Бесіда на тему: «Великдень – релігійні та моральні аспекти». 

Травень 1. Комплекс заходів, присвячених відзначенню 74-ї річниці Перемоги у Другій 

Світовій  війні 

2. Диспут на тему: «Студентське самоврядування в житті університету». 

3. Бесіда на тему: «Сім’я: любов, повага, традиції, взаємодопомога між батьками та 

дітьми». 

Аналіз готовності студентів до здачі літньої екзаменаційної сесії. 
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3.4. ЗВІТ куратора групи Г-41 проф. Мартинюка В.О.з виховної роботи за 2018-

2019н.р.  

 

1. Відомості про групу: 

Кількість 

студентів 

 

із них 

(стать) 

Місце проживання Середній 

вік 

Склад групи 

Держ.ф.н./контракт 

ч ж місцеві гуртожиток 

10 4 6 – 3 21,5 5/4 

 

Група Г-41, галузь знань: 0401 Природничі науки, напрям підготовки: 6.040104 

«Географія*», (кваліфікація – бакалавр географії, вчитель географії) налічує 10 студентів 

(6 дівчат і 4 хлопці). Відповідальні особи в групі та громадські обов’язки: Царук Тетяна– 

староста, Вовчик Віктор – заступник старости, Батьковець Яна – культурно-масова 

робота, Окуневич Дмитро – спортивно-масова робота. Проживають в гуртожитку три 

особи, шістьстудентів –знімає житло, студентка Ліщук Катерина щодня доїжджає на 

навчання зі Здолбунівського району. 

 

2. Основні заходи, що проведені протягом першого семестру 2018-2019н.р. 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін проведення 

1 2 3 

1.  Проведено аналіз результатівзаліково-екзаменаційної сесії. січень 

2.  Проведено бесіду зі студентами, що приурочена до Всесвітнього дня Водно-

болотних угідь та Дня бабака 

1-2 лютого 

3.  Організовано участь зі студентами у культурних заходах до Дня Святого 

Валентина. 

14 лютого 

4.  Організовано участь студентів у пам’ятних заходах до Дня «Героїв небесної 

сотні»  

20 лютого 

5.  Організовано участь студентів у заходах з відзначення річниці від дня 

народження генія українського народу, поета, художника, пророка 

української державності Т.Г.Шевченка. 

7-9 березня 

6.  Проведено бесіду зі студентами на тему «Першоцвіти» – провісники весни» 15 березня 

7.  Організовано участь студентів у заходах з відзначення Дня довкілля (21 

квітня) та Всесвітнього Дня Землі (22 квітня). 

21-22 квітня 

8.  Залучено студентів групи до участіу відзначені роковин Чорнобильської 

катастрофи (26.04.2019) 

26 квітня 

9.  Організовано участь студентівдо Рівненського краєзнавчого музею квітень 

10.  Залучено студентів групи у заходах з відзначення Дняматері Другий тиждень травня 

11.  Організовано участь студентіву заходах з відзначення ДняЄвропи 18 травня 

12.  Проведено бесіду зі студентамипро шкідливість паління, яка приурочена до 

Всесвітнього дняборотьби з палінням 

31 травня 

13.  Здійснено екскурсійну поїздку зі студентами групи до Дермансько-

Острозького національного парку 

травень 

14.  Звіт стану виконання запланованих кураторами заходів червень 

 



7 

 

3.5. ЗВІТ про виконання виховної роботи куратора Костолович М.І.  

зі студентами  гр. Е – 31 за 2018-2019 навчальний рік 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін виконання 

1. Ознайомлення студентів з планом виховної роботи на 2018-2019н.р., 

обговорення пропозицій.  Визначення обов’язків старости групи, 

проведення інструктажу з техніки безпеки, повторення правил 

внутрішнього розпорядку і культури поведінки в навчальних приміщеннях 

університету. 

 

04.09.2018 

2. Інформування студентів про новини культури та мистецтва краю. 

Залучення до участі у культурно-просвітницьких заходах Рівного. 

Упродовж року 

3. Проведення лекції на тему: „Поговоримо про толерантність” 25.09.2018 

4. Обговорення поточних питань з групою: загальна успішність, відвідування 

занять, поведінка в аудиторіях, під час проходження практики та ін. 

Упродовж року  

5. Проведення бесіди з профілактики негативних тенденцій в молодіжному 

середовищі.  

16.10.2018 

6. Участь у тематичних заходах, присвячених вшанування пам’яті Клима Савура 

(Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека) 

04.11.2018 

7. Проведення виховної години «Духовні традиції українців, традиції мого 

роду». 

18.12.2018 

8. Відвідування студентів у гуртожитках та надання їм допомоги в організації 

самостійної роботи під час навчання і культурного відпочинку.  

Упродовж року 

9. Індивідуальна робота зі студентами напередодні атестацій і сесій. 

Контроль успішності навчання студентів. 

Грудень 

10. Перегляд вистави «У пташиній клітці» Рівненський музично-драматичний 

театр (мала зала) 

23.12.2019 

11. Обговорення зі студентами специфіки дистанційного навчання. 

Організація самостійної роботи. 

Січень 

12. Проведення бесіди «Відповідальність за своє здоров'я». 19.02.2019 

13. В рамках проекту Шевченківські дні “Ми тебе не забудем, Тарасе” 

залучення студентів до читання віршів Т.Г. Шевченка. 

05.03.2019  

14. Залучення студентів до участі у звітній студентській науково-практичній 

конференції РДГУ.  

     20-21.03.2019 

15. Бесіда зі студентами «Вища освіта – як фактор розвитку інтелектуального і 

творчого потенціалу особистості студента». 

16.04.2019 

16. Участь у виховних заходах до Дня екологічної освіти. 14-15.05.2019 

17. Обговорення успішності студентів групи, визначення рівня активності 

студентів у навчально-виховних заходах, підведення підсумків виховної 

роботи. 

 

18.06.2019 

 

 
3.6. ЗВІТ куратора групи ТО-21 Cуходольської Ірини Леонідівни за 

2018/2019н.р. 
 

Місяць 

навчального року 

Проблемніпитання Відмітка про 

виконання 

І семестр  

вересень 
Бесіда«Соціальнімережі: переваги та недоліки. Правила 

поведінки у соціальних мережах». 
виконано 

жовтень 

Організація та проведенняМіжнародноїнауково-

практичноїконференції «Регіональнігеоекологічніпроблеми 

в умовахсталогорозвитку». 

виконано 

листопад 

1. Про підсумкипроведенняМіжнародноїнауково-

практичноїконференції «Регіональнігеоекологічніпроблеми 

в умовахсталогорозвитку». 

2. Круглийстіл «День прав людини». 

виконано 

грудень 
Перевірка стану виконаннязапланованих кураторами 

заходів(звіт). 
виконано 
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ІІ семестр 

січень Бесіда «Здоров’я і шкідливізвички». виконано 

лютий Година спілкування ««Пізнай себе і типізнаєшсвіт»». виконано 

березень 
Бесіда «МайбутнєЗемлі у твоїхруках» (до Дня Землі і 

довкілля). 
виконано 

квітень 
Бесіда «Мовленнєвийетикетстудентів-

культурнеобличчянації». 
виконано 

травень 
Година спілкування «Українськівчені про 

збереженняздоров’я». 
виконано 

червень 
Перевірка стану виконаннязапланованих кураторами заходів 

(звіт). 
виконано 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Звіти кураторів груп за ІІ семестр за 2018-19 н.р.та в цілому схавлити 

та затвердити. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-19 н.р. 

Викладачі кафедри доповіли про те, що екзаменаційна сесія завершена, майже всі 

студенти склали заліки та іспити і будуть переведені на наступний курс. Студенти, які 

мають заборгованості, будуть складати їх у терміни, визначені деканатом. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-19 н.р. вважати 

результативними. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження звіту про виконання плану роботи кафедри (навчально-

виховну роботу) за II семестр 2018-19н.р. та в цілому. 

1. Навчальна робота. На 2018-19 навчальний рік по кафедрі екології, географі та 

туризму затверджено штат професорсько-викладацького персоналу в кількості 17 чоловік 

(17,5 ставки), за сумісництвом (погодинно) – 11 чоловік (2,55 ставки). Разом по кафедрі 

кількість ставок складає 17,5. Штат навчально-допоміжного персоналу - 4 ставки. 

Кількість аспірантів з відривом від виробництва на 1 вересня складало – 4, на 1 жовтня – 

4, на 1 листопада - 3; без відриву від виробництва - 2; здобувачів – 1. 1жовтня 2018 року 

до аспірантури на кафедру вступив 1 аспірант з відривом від виробництва  

Навчальна робота кафедри поєднувала в собі усі види науково-педагогічної 

діяльності і планувалася відповідно до наказів ректора РДГУ, зокрема: № 61-01-01 від  

20 квітня 2018 р. (про норми часу для розрахунку навчальної роботи на 2018/19 н.р.);  

№ 60-01-01 від 20 квітня 2018 р. (про планування годин із керівництва практиками на 

2018/19 н.р.); № 151-01-01 від 31 серпня 2018 р. (про внесення змін до наказів № 60-01-01 

від 20 квітня 2018 р. „Про планування годин із керівництва практиками” та № 61-01-01 від 

20 квітня 2018 р „Про норми часу для розрахунку навчальної роботи на 2018/2019 н.р.”  

Загальний обсяг навчальної роботи кафедри на початок навчального року становив 

10371 годину. Зокрема, за видами: читання лекцій – 3225 годин; проведення практичних 

занять – 3258, лабораторних – 1196; керівництво усіма видами практик складало – 481 

годину, курсовими роботами – 300, дипломними роботами бакалаврів і магістрів – 887 

годин; проведення заліків - 306, семестрових екзаменів – 378, керівництво аспірантами, 

здобувачами 325 годин та інші види навчальної роботи. 

За навчальний рік фактично виконано – 10364,5 години навчального навантаження. 

У підсумку по кафедрі загалом недовиконано -6,5 години. Недовиконання зумовлене, в 

основному, зміною контингенту студентів випускників – дипломників, що були 

відраховані зі складу студентів і таких, що не з’явилися на атестацію під час роботи 

державної екзаменаційної комісії та технічними помилками при видачі навчальних годин 

на кафедру (з/в), й інші незначні зміни, яких не було враховано при плануванні кафедрою 

навчального навантаження. Повна інформація щодо виконання обсягів усіх видів 

навчальної роботи викладачами міститься у статистичних звітах і поясненнях до них за  
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1-й і 2-й семестри поточного навчального року, яка подана до навчального відділу РДГУ 

разом зі звітами. 

2. Методична робота. Методична робота проводилась згідно з індивідуальними 

планами викладачів.  

3. Наукова робота. На кафедрі у межах робочого часу викладачів виконуються 

комплексні наукові теми: 

1). "Проблеми збереження біорізноманіття в умовах антропогенного впливу 

Західного Полісся України". (Керівник роботи – Лико Дарія Василівна, Державний 

реєстраційний номер 0116U006016), термін виконання 01.01. 2016-12.2020 р.)  

2). «Відтворення родючості грунтів та збалансоване природокористування». 

3). У 2019 році в УКРІНТЕІ зареєстровано науково-дослідну роботу «Еколого-

географічний моніторинг геосистем Українського Полісся в умовах природно-

антропогенних трансформацій». (Керівник роботи – Лико Дарія Василівна, Державний 

реєстраційний номер 0119U000510), термін виконання 01.02. 2019 - 02.2023р.) 

Згідно з зазначеними комплексними темами студенти виконують дипломні роботи й 

проходять переддипломну практику. 

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.). 

Згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, щодо забезпечення базами 

навчальних, виробничих та переддипломних практик кафедрою укладено Угоду про 

співпрацю РДГУ з : 

У 2018-19 н.р. 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.). 

У 2019 р. здобувачі вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.040106 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»: 

Кисіль Альона Леонідівна, Мазур Альона Ігорівна брали участь в ІІ турі 

Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Загальна екологія» (екологічні спеціальності), 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 17-19 квітня 

2019р. 

Команда здобувачів вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.040106 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 

Рівненського державного гуманітарного університету у складі: Кисіль Альони 

Леонідівни (Сертифікат учасника) та Мазур Альони Ігорівни (Сертифікат учасника), 

нагороджена Дипломом другого ступеня як переможець ІІ туру Всеукраїнської 

олімпіади з дисципліни «Загальна екологія» (екологічні спеціальності), Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, 17-19 квітня 2019 р. 

Кисіль Альона Леонідівна нагороджена Дипломом ІІ ступеня як переможець  

ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Загальна екологія» (екологічні 

спеціальності), Національний університет біоресурсів і природокористування України, 17-

19 квітня 2019 р. 

Швець Галина Іванівна брала участь у конкурсі наукових робіт з природничих 

дисциплін (19-21 березня 2019 року) (Науковий керівник: доц. Глінська С.О.) 

4. Організаційна робота. Згідно з планом проведення міжнародних, всеукраїнських 

науково–практичних конференцій та семінарів студентів і молодих учених на 2018 рік 
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кафедрою була проведена Третя міжнародна науково-практична конференція 

«Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку», 18-20 жовтня 2018р. 

За результатами проведеної конференції кафедрою було видано: 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. 

Щорічно кафедрою проводяться секційні засідання звітної наукової конференції 

викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти РДГУ (Секції: Моніторинг 

екологічних та географічних систем, 15 травня 2019 року). 

Викладачі кафедри: беруть участь у наукових та методичних семінарах кафедри, 

засіданнях кафедри; постійно проводять профорієнтаційну роботу серед населення 

Рівненської області та України, проводять олімпіади з конкурсних предметів для 

вступників до РДГУ. 

 

У 2018-19 н.р. викладачі кафедри брали участь у роботі: з'їздів, форумів, 

конференцій, семінарів: 

У 2018-19н.р. викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації 

(стажування),зокрема:  

 
Прізвище,  

ім’я, по батькові 

Рік  

підвищення кваліфікації 

Місце 

підвищення кваліфікації 

Лисиця  

Андрій Валерійович. 

з 23 квітня по  

25 жовтня 2018 р. 

Прешівський університет, кафедра екології факультету 

гуманітарних та природничих наук (Словацька республіка) 

 

(Сертифікат № 24564/2018 від 30.11. 2018 р.) 

Лико  

Дарія Василівна 

з 15 грудня 2018  року по  

15 січня 2019 року 

Національний університет водного господарства та 

природокористування, 

кафедра екології, технологій захисту навколишнього 

середовища та лісового господарства  

Зиль Іван петрович з 17 грудня 2018  року по  

16 січня 2019 року 

Рівненський обласний інститут післядипломної освіти, 

кафедра природничо-математичних дисциплін  

Глінська  

Світлана Олегівна 

з 15 вересня 2018 р. по  

15 березня 2019 року 

Національний університет водного господарства та 

природокористування, 

Інститут післядипломної освіти  

Галузь знань 01 «Освіта», 

 спеціальність 011 «Науки про освіту», 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  

№018-2577/19 від 15 березня 2019 р. 

Герман  

Наталія 

Володимирівна 

з 15 вересня 2018 р. по  

15 березня 2019 року 

Національний університет водного господарства та 

природокористування, 

Інститут післядипломної освіти  

Галузь знань 01 «Освіта», 

 спеціальність 011 «Науки про освіту», 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  

№018-2578/19 від 15 березня 2019 р. 

Костолович  

Марія Ігорівна 

з 15 вересня 2018 р. по  

15 березня 2019 року 

Національний університет водного господарства та 

природокористування, 

Інститут післядипломної освіти  

Галузь знань 01 «Освіта», 

 спеціальність 011 «Науки про освіту», 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  

№018-2579/19 від 15 березня 2019 р. 

Войтович  

Оксана Петрівна 

з 15 вересня 2018 р. по  

15 березня 2019 року 

Національний університет водного господарства та 

природокористування, Інститут післядипломної освіти  

Галузь знань 01 «Освіта», 

 спеціальність 011 «Науки про освіту», 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  

№018-2580/19 від 15 березня 2019 р. 
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5. Виховна робота 
Виховна робота на кафедрі здійснюється на засадах демократизму, з використанням 

виховного потенціалу студентського самоврядування і спрямовується на забезпечення 

гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку, 

самостійного мислення, суспільного вибору та життєдіяльності на основі співпраці 

організаторів виховного процесу з батьками та громадськими організаціями.  Відповідальність 

за організацію і результативність виховної роботи покладається на завідувача кафедри, 

кураторів груп. Кафедра екології, географії та туризму будує свою виховну роботу на основі 

плану виховної роботи на навчальний рік.  

Куратори студентських груп (Логвиненко І.П., Суходольська І.Л., Лико С.М., 

Костолович М.І., Герман Н.В., Глінська С.О., Мартинюк В.О., Якута О.О., Лико Д.В., 

Портухай О.І., Лисиця А.В., Мартинюк Г.В.) також розробляють план роботи на семестри з 

урахуванням індивідуальних інтересів і здібностей студентів. 

На засіданнях кафедри затверджують міні-концепції виховної роботи, визначають 

пріоритети, ведеться пошук найбільш прийнятних форм і методів її організації. Вони можуть 

бути різними: конкурси, дискусії, олімпіади, студентські наукові товариства, конференції, 

бесіди, зустрічі з цікавими людьми, відвідування музеїв, виставок тощо.  

Мета виховного процесу на кафедрі комплексно реалізується як у навчальному процесі, 

так і за його межами, у гуртожитках - організацією роботи гуртків і клубів за інтересами, 

культурно-масової, спортивної роботи із залученням органів студентського самоврядування.  

Згідно з планом проведення організаційної роботи, викладацький склад 

- бере участь у наукових та методичних семінарах кафедри, засіданнях кафедри; 

-  постійно проводить профорієнтаційну роботу серед населення Рівненської області 

та України,  

- проводить олімпіади з конкурсних предметів для вступників до РДГУ. 

Кафедра екології, географії та туризму постійно проводить благоустрій та озеленення 

територій по вул. Пластова, 29, 29а, 31, 39, 41. 

Традиційно до святкування Дня Довкілля, Всесвітнього Дня Землі, години Довкілля, 

Дня еколога та ін. кафедрою екології, географії та туризму організовуються практичні 

природоохоронні заходи, що мають зробити наше місто чистішим, красивішим, та 

інформаційні заходи, покликані привернути увагу суспільства до екологічних проблем, 

залучити до природоохоронної роботи якомога більше людей. Завданнями таких громадських 

акцій є підвищення обізнаності молоді в питаннях реалізації екологічної політики, 

необхідності щоденних дій кожного громадянина щодо збереження навколишнього 

природного середовища, ощадливого використання ресурсів.  

Щорічно 21 листопада професорсько-викладацьким складом кафедри, кураторами 

груп, студентами спільно з науковою бібліотекою РДГУ відзначається День кафедри. 

У виховній роботі викладачі та куратори академічних груп кафедри створюють 

сприятливі умови для формування цілісної особистості громадянина України в тому 

середовищі, у якому проходить життєдіяльність студента в університеті, а з іншого боку - 

спрямовують організаційні зусилля на забезпечення активності самого студента, формування 

громадських якостей студентської молоді, проводять постійні ділові спілкування зі 

студентами, довірливі бесіди, спільний аналіз фактів і явищ життєдіяльності груп. 

Викладачі та куратори академічних груп постійно проводять зустрічі зі студентами, 

відвідують кімнати у гуртожитку, де проживають студенти та проводять зустрічі з діячами 

науки, культури та мистецтва. Професорсько-викладацький колектив кафедри проводить 

тематичні бесіди зі студентами, дискусії, зустрічі „за круглим столом”. З батьками студентів І 

курсів проводяться батьківські збори. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Звіт про виконання плану роботи кафедри (навчально-виховну роботу) 

за II семестр 2018-19н.р. та в цілому схвалити та затвердити. 
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СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження результатів виконання ректорських контрольних робіт у 

II семестрі 2018-2019 н.р. 

 

Таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт  

зі спец. 101 ”Екологія” (освітній ступінь ”Бакалавр”) II семестр 2018-2019 н.р. 
Дисципліна 

№
 с

п
ец

іа
л
ьн

о
ст

і 

Г
р
у

п
а 

К
іл

ьк
іс

ть
 с

ту
д

ен
ті

в
 

К
іл

ьк
іс

ть
 п

р
и

су
тн

іх
 с

ту
д

ен
ті

в
  Одержані оцінки 

А
б

со
л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

, 
%

 

Я
к
іс

н
а 

 

у
сп

іш
н

іс
ть

, 
%

 

В
ід

су
тн

і 

5 4 3 2 

% % % % % 

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни 

Моніторинг довкілля 

1
0
1
 

Е-31 15 15 0 26,7 33,3 40,0 0 100 60,0 

Всього Е-31 15 15 0 26,7 33,3 40,0 0 100 60,0 

Нормативні навчальні дисципліни. Дисципліни професійної і практичної (фахової) підготовки 

Моделювання і 
прогнозування стану 

довкілля 1
0
1
 

Е-41 32 29 9,3 31,0 20,7 48,3 0 90,7 51,7 

Всього Е-41 32 29 9,3 31,0 20,7 48,3 0 90,7 51,7 

 

Таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт  

зі спец. 014 ”Середня освіта (Географія)” (освітній ступінь ”Бакалавр”) II семестр 2018-2019 н.р.  
Дисципліна 

№
 с

п
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 

Г
р

у
п

а 

К
іл

ьк
іс

ть
 с

ту
д

ен
ті

в
 

К
іл

ьк
іс

ть
 п

р
и

су
тн

іх
 с

ту
д

ен
ті

в
 

 Одержані оцінки 

А
б

со
л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

, 
%

 

Я
к
іс

н
а 

 у
сп

іш
н

іс
ть

, 
%

 

В
ід

су
тн

і 

5 4 3 2 

% % % % % 

Нормативні навчальні дисципліни. Дисципліни професійної і практичної (фахової) підготовки. 

Регіональна економічна і 

соціальна географія світу  

0
1

4
 

Г-41, 

 

10 10 0 10,0 50,0 40,0 0 100 60,0 

Всього Г-41 10 10 0 10,0 50,0 40,0 0 100 60,0 

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни 

Економічна і соціальна 

географія України  

0
1
4

 

Г-31 8 8 0 25,0 25,0 50,0 0 100 50,0 

Всього Г-31 8 8 0 25,0 25,0 50,0 0 100 50,0 

Цикл загальної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни 

Ландшафтознав-ство  

0
1
4

 

Г-21 14 12 14,3 28,6 35,7 21,4 0 85,7 64,3 

Всього Г-21 14 12 14,3 28,6 35,7 21,4 0 85,7 64,3 
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Таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт  

зі спец. 015 ”Професійна освіта (Туристичне обслуговування)” (освітній ступінь 

”Бакалавр”) IІ семестр 2018-2019 н.р. 
Дисципліна 

№
 с

п
е
ц

іа
л
ь
н

о
ст

і 

Г
р

у
п

а 

К
іл

ь
к
іс

ть
 с

ту
д

ен
ті

в
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 п

р
и

су
тн

іх
 

ст
у

д
ен

ті
в
 

 Одержані оцінки 

А
б

со
л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

, 
%

 

Я
к
іс

н
а 

 

у
сп

іш
н

іс
ть

, 
%

 

В
ід

су
тн

і 

5 4 3 2 

% % % % % 

Вибіркові навчальні дисципліни. Дисципліни самостійного вибор. навчального закладу 

Географія 

зовнішньо-

політичних зв’язків 0
1

5
 

ТО-41 8 8 0 25,0 25,0 50,0 0 100 50,0 

Всього ТО-41 8 8 0 25,0 25,0 50,0 0 100 50,0 

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни 

Туристична 

картографія 

0
1

5
 

ТО-21 7 7 0 0 57,1 42,9 0 100 57,1 

Туристичне 

країнознавство 

ТО-31 8 8 0 25,0 37,5 37,5 0 100 62,5 

Всього ТО-21 

ТО-31 

15 15 0 12,5 47,3 40,2 0 100 59,8 

 

Таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт 

зі спеціальності 101 ”Екологія”  (освітній ступінь „Магістр”) II семестр 2018-2019 н.р. 

 
Дисципліна 

№
 с

п
е
ц

іа
л
ь
н

о
ст

і 

Г
р

у
п

а 

К
іл

ь
к
іс

ть
 с

ту
д

ен
ті

в
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 п

р
и

су
тн

іх
 

ст
у

д
ен

ті
в
 

 Одержані оцінки 
А

б
со

л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

, 
%

 

Я
к
іс

н
а
 

 у
сп

іш
н

іс
ть

, 
%

 

В
ід

су
тн

і 

5 4 3 2 

% % % % % 

Цикл професійної підготовки. Дисципліни за вибором 

Методологія та 

організація наукових 

досліджень 

1
0

1
 

М
Е

-

5
1
 

9 9 0 44,4 33,3 22,2 0 100 77,7 

М
Р

-5
1
 5 5 0 20,0 40,0 40,0 0 100 60,0 

Всього 

М
Е

-5
1

 

М
Р

-5
1

 14 14 0 32,2 36,7 31,1 0 100 68,9 

 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Результати виконання ректорських контрольних робіт у II семестрі 

2018-2019 н.р. схвалити та затвердити. 
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СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження тематики дипломних робіт для студентів 4–их курсів денної та заочної форми навчання на 2019-20 н.р. 

 

Тематика ДИПЛОМНИХ робіт на 2019-2020 н.р. для студентів IV курсу ДЕННОЇ форми навчання 

напряму підготовки (спеціальності) 014.07 «Середня освіта (ГЕОГРАФІЯ)» (гр. Г-41) 
 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, посада 

Кафедра 

1 

Ковальчук Анастасія Віталіївна Особливості розвитку природних територіальних 

комплексів Ківерцівського національного 

природного парку «Цуманська пуща»  

Глінська Світлана Олегівна,  

кандидат біологічних наук, доцент 

екології, географії  

та туризму 

2 
Лашта Анастасія Геннадіївна Базальтово-кар’єрні ландшафтні комплекси 

Рівненської області 

Глінська Світлана Олегівна,  

кандидат біологічних наук, доцент 

екології, географії  

та туризму 

3 
Мізюрко Ірина Вікторівна Еколого-краєзнавча підготовка вчителів географії Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

екології, географії  

та туризму 

4 
Шостак Олеся Леонідівна Впровадження активних методів навчання 

географії (на прикладі 6 класу) 

Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

екології, географії  

та туризму 
 

Завкафедри  _____________ проф. Лико Д.В. 

 

 
Список студентів IV курсу ДЕННОЇ форми навчання  

спеціальності 014.07 «Середня освіта (ГЕОГРАФІЯ)»  (гр. Г-41),  

які складають комплексний іспит  з державної атестації у 2019-2020 н.р. 

1. Гурінчук Ірина Сергіївна 

2. Красілич Анна Сергіївна  

3. Крупко Анатолій Григорович  

4. Філевич Микола Ігорович 
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Тематика ДИПЛОМНИХ робіт на 2019-2020 н.р. для студентів IV курсу ДЕННОЇ форми навчання 

напряму підготовки (спеціальності) 101 «ЕКОЛОГІЯ» (гр. Е-41) 
 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, посада 

Кафедра 

1 
Видинчук Оксана Адамівна Екологічна оцінка водних ресурсів Дубенського району Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських наук, професор 

екології, географії  

та туризму 

2 
Дорофеєв Михайло Васильович Вплив стану довкілля на здоров'я населення Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських наук, професор 

екології, географії  

та туризму 

3 
Ковтунович Михайло Іванович Екологічний стан грунтового покриву Рокитнівського району та 

його вплив на здоров'я населення 

Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських наук, професор 

екології, географії  

та туризму 

4 
Кравчук Владислав Васильович Особливості створення системи грунтового моніторингу в 

Україні 

Лико Дарія Василівна, 

доктор сільськогосподарських наук, професор 

екології, географії  

та туризму 

5 
Лесковець Людмила Петрівна Стратегічний пріоритет збалансованого розвитку у сфері 

біорізноманіття 

Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських наук, професор 

екології, географії  

та туризму 

6 
Лозицька Аліна Вікторівна Тенденції розвитку приміських екосистем міста Рівного Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

екології, географії  

та туризму 

7 
Мельник Олександр Леонідович Характеристика потенційних екологічних небезпек території 

Рівненської області та визначення факторів екологічного ризику 

Герман Наталія Володимирівна, 

кандидат педпгогічних наук, доцент 

екології, географії  

та туризму 

8 
Мельничук Анна Леонідівна Еколого-рекреаційна оцінка території Рівненського району 

Рівненської області 

Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

екології, географії  

та туризму 

9 
Паламарчук Людмила Анатоліївна Дослідження умов створення екомережі в межах Дубровицького 

району Рівненської області 

Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

екології, географії  

та туризму 

10 
Панасюк Віталій Вадимович Дослідження заповідно-рекреаційних комплексів Березнівського 

району Рівненської області 

Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

екології, географії  

та туризму 

11 
Пасічник Зоряна Олександрівна Екологічні проблеми організації питного водопостачання 

населення міста Рівного 

Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

екології, географії  

та туризму 

12 
Петрина Олена Миколаївна Особливості екологічних умов існування та видовий склад 

флори м. Березне 

Лико Дарія Василівна, 

доктор сільськогосподарських наук, професор 

екології, географії  

та туризму 

13 
Пінчук Олександр Миколайович Оцінка придатності земель сільськогосподарського призначення 

вимогам спеціальних сировинних зон Березнівського району 

Лико Дарія Василівна, 

доктор сільськогосподарських наук, професор 

екології, географії  

та туризму 

14 
Поліщук Аліна Юріївна Радіопротекторні властивості лікарських рослин  Мельник Віктор Іванович, 

доктор біологічних наук, професор 

екології, географії  

та туризму 

15 
Стрихарчук Максим Олександрович Фармакологічніі властивості лікарських рослин Мельник Віктор Іванович, 

доктор біологічних наук, професор 

екології, географії  

та туризму 
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Тематика ДИПЛОМНИХ робіт на 2019-2020 н.р. 

для студентів IV курсу ДЕННОЇ форми навчання напряму підготовки (спеціальності) 015 «Професійна освіта 

(Туристичне обслуговування)» (гр. ТО-41) 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО:  

на засіданні кафедри екології, географії та туризму 

 Протокол №10 від 27 червня 2019 року 

 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, посада 

Кафедра 

1 

Борсук Марія Ігорівна Історико-культурний потенціал Рівненщини як 

чинник розвитку послуг соціально-культурного 

сервісу та туризму 

Костолович Марія Ігорівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

екології, географії  

та туризму 

2 
Джус Діана Леонідівна Сучасний стан та перспективи розвитку 

туристичних послуг в Україні 

Войтович Оксана Петрівна,  

доктор педагогічних наук, професор 

екології, географії  

та туризму 

3 
Панчук Станіслав Вікторович Розвиток екологічного туризму в Україні Войтович Оксана Петрівна,  

доктор педагогічних наук, професор 

екології, географії  

та туризму 

4 
Соботюк Ольга Тарасівна Перспективи розвитку сільського туризму на 

Рівненщині 
Костолович Марія Ігорівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

екології, географії  

та туризму 
 

Список студентів IV курсу ДЕННОЇ форми навчання  

спеціальності 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» (гр. ТО-41),  

які складають комплексний іспит  з державної атестації у 2019-2020 н.р. 

 

1. Козак Андрій Олександрович 

2. Новіков Владислав Артурович 

3. Сав’юк Ірина Володимирівна 

4. Ткач Павло Михайлович 
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Тематика ДИПЛОМНИХ робіт на 2019-2020 н.р. 

для студентів IV курсу ЗАОЧНОЇ форми навчання напряму підготовки (спеціальності) 101 «Екологія» (гр. Е-41) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:  

на засіданні кафедри екології, географії та туризму 

 Протокол №10 від 27 червня 2019 року 

 

 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, посада 

Кафедра 

1 
Курта Віктор Іванович Міжнародно-правове регулювання боротьби зі зміною 

клімату 
Герман Наталія Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

екології, географії та 

туризму 

2 

Роппа Зоряна Олександрівна Екологічна безпека та потенційні небезпеки 

селітебних території Рівненщини  
Герман Наталія Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

екології, географії та 

туризму 

3 

Таранець Вікторія Вікторівна Дослідження туристичної діяльності з 

використанням лікувально-оздоровчих ресурсів 
Герман Наталія Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент  

екології, географії та 

туризму 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Тематику дипломних робіт для студентів 4–их курсів спец. 014.07. «Середня освіта (Географія)», 101 «Екологія», 015 

«Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» денної та спец. 101 «Екологія» заочної форми навчання на 2019-2020 н.р. схвалити та 

затвердити. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про звіти аспірантів кафедри за ІІ квартал 2019 року. 

 

Аспіранти кафедри: Зубкович І.В., Савчук Л.К., Штокало С.С., Андрійчук С.В., Степанюк Я.В. прозвітувалися про виконану роботу за 

ІІ квартал 2019 року згідно індивідуального плану аспіранта. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: звіти аспірантів кафедри за ІІ квартал 2019 року схвалити та затвердити. 

 

Завідувач кафедри       __________           Д.В. Лико  

 

Секретар                      ______________    О.К. Рудик  


