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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про організацію освітнього процесу в РДГУ та перспективи розвитку кафедри на
2020-2021н.р.
2. Про обговорення, схвалення та затвердження:
- розподілу навчального навантаження між штатними викладачами кафедри на 20202021 н.р.;
- робочих програм навчальних дисциплін, які ними читаються у 2020-2021 н.р.
згідно з навчальним планом спец. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец.: 101
«Екологія», 014.07 «Середня освіта (Географія)» й 015 «Професійна освіта (Туристичне
обслуговування)» та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спец. 101 «Екологія»
та 014 «Середня освіта (Географія)»;
- навчально-методичного забезпечення дисциплін 2020-2021 н.р. (методичних
рекомендацій до: самостійної роботи; виконання лабораторних робіт; з підготовки до
практичних занять; до написання курсових та кваліфікаційних робіт; програм державних
атестацій).
3. Про затвердження на 2020-2021 н.р.:
- загальних обсягів навчального навантаження по кафедрі;
- індивідуальних планів професорсько-викладацького складу кафедри.
4. Про розгляд та затвердження «Плану перспективного розвитку роботи кафедри
екології, географії та туризму РДГУ на 2020-2025 років».
СЛУХАЛИ: 1. Про організацію освітнього процесу в РДГУ та перспективи розвитку
кафедри на 2020-2021н.р.
1.1. Завкафедри, проф. Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх з особливостями
організації освітнього процесу в РДГУ у 2020-2021 н.р. ( Н а к а з Р Д Г У «Про
організацію освітнього процесу у 2020/2021 н.р. в умовах карантину» №131-01-01
від 25 серпня 2020 року»).
Згідно з Наказом «…З метою економного використання матеріальних. трудових,
енергетичних ресурсів, забезпечення оптимального режиму і сприятливих умов роботи
викладачів і співробітників університету та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження
посилених епідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної
хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Головного
державного санітарного лікаря України від ЗО липня 2020 р. №42 «Про затвердження
Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в
період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID – 19»,
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листів Служби безпеки України в Рівненській області № 5/2585 від 06.03.2015р. «Про
посилення захисту об’єктів галузі освіти і науки у зв'язку з загостренням соціальнополітичної ситуації в Україні», № 5/6824 від 26.06.2015р. «Щодо першочергових дій у разі
терористичних заходів», листа Рівненської обласної державної адміністрації Управління
освіти і науки України №3644-07в/01-08/15 від 07.09.2015р. «Про посилення пильності та
заходів безпеки у разі виникнення терористичних актів», листа Міністерства освіти і
науки України № 1/9-435 від 13.08.2020р. «Щодо організації протиепідемічних заходів у
закладах освіти та гуртожитках», Правил прийому для здобуття вищої освіти в
Рівненському державному гуманітарному університеті в 2020 році (зі змінами,
затвердженими на засіданнях вченої ради Рівненського державного гуманітарного
університету від 27 лютого 2020 року, від 28 травня 2020 року, від 25 червня 2020 року, 30
липня 2020 р. та рішенням приймальної комісії від 20 серпня 2020 р.) було вказано на те,
що:
1. Освітній процес для здобувачів освітнього ступеня бакалавра другого, третього,
четвертого курсів та здобувачів освітнього ступеня магістра другого курсу розпочати з 1
вересня 2020 року.
2. Освітній процес для здобувачів освітніх ступенів бакалавра і магістра першого
курсу розпочати з 15 вересня 2020 року.
3. Освітній процес для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання
організувати у дві зміни з санітарною перервою між ними:
I зміна - факультети математики та інформатики, фізико-технологічний,
педагогічний, художньо-педагогічний, ДКМ, інститут мистецтв;
II зміна - факультети української філології, іноземної філології, історії політології та
міжнародних відносин, психолого-природничий.
4. Аудиторні заняття для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання
проводити згідно графіку дзвінків:
ІІ зміна
І
зміна
I пара 8:00-9:20
І пара 15:35-16:55
II пара 9:35-10:55
ІІ пара 17:10-18:30
III пара 11:10-12:30
ІІІ пара
18:45-20:05
III
При встановленому рівні епідемічної небезпеки «зелений» або «жовтий»:
- лекційні заняття для здобувачів освітнього ступеня бакалавра першого курсу
проводити у визначених аудиторіях навчальних корпусів, для всіх інших здобувачів вищої
освіти - дистанційно;
- практичні та лабораторні заняття для всіх здобувачів вищої освіти проводити у
визначених аудиторіях навчальних корпусів.
IV
При встановленому рівні епідемічної небезпеки «помаранчевий»: лекційні
заняття для всіх здобувачів вищої освіти проводити дистанційно; практичні та
лабораторні заняття проводити у визначених аудиторіях навчальних корпусів для
здобувачів освітнього ступеня бакалавра першого курсу з групами не більше 20
здобувачів, для інших здобувачів - дистанційно, якщо проведення цих занять не вимагає
використання спеціального обладнання, в інших випадках - у визначених аудиторіях.
V
При проведенні лекційних, практичних та лабораторних занять у навчальних
аудиторіях відповідальність за дотримання протиепідемічних обмежень покладається на
викладача, декана факультету та начальника відділу охорони праці, техніки безпеки та
охорони здоров'я.
VI
При встановленому рівні епідемічної небезпеки «червоний» всі заняття
проводити дистанційно!
VII
При встановлені державною комісією з ТЕБ та НС відповідного рівня
епідемічної небезпеки ректорат приймає рішення про заходи та протиепідемічні
обмеження для учасників освітнього процесу.
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1.2. Завкафедри, проф. Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх з основними
напрямками роботи кафедри у 2020-2021 н.р. Вона повідомила про те, що у цьому
навчальному році на кафедрі вперше набрано студентів магістратури денної та заочної
форми навчання за спец. 014 Середня освіта (Географія). Тому викладачам, які будуть
проводити заняття на даній спеціальності підготувати всі необхідні матеріали до
затвердження.
Змін у штаті кафедри не відбулося. Професорсько-викладацький склад кафедри
разом зі студентами буде продовжувати працювати над розділами 3 комплексних
наукових тем кафедри.
ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію завкафедри прийняти до відома та виконання.
СЛУХАЛИ: 2. Про обговорення, схвалення та затвердження:
2.1. Розподілу навчального навантаження між штатними викладачами кафедри на
2020-2021 н.р.;
Завкафедри знайомила всіх присутніх з попереднім розподілом ставок навчального
навантаження науково-педагогічним працівникам РДГУ на 2020-2021 н.р. (Наказ РДГУ
№73-01-01 від 03 червня 2020 р.).

Розрахунок ставок на 2020-2021 н.р.
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Лисиця Андрій Валерійович
1.
Лико Сергій Михайлович
2.
Мартинюк Віталій Олексійович
3.
Войтович Оксана Петрівна
4.
Герман Наталія Володимирівна
5.
Логвиненко Ірина Павлівна
6.
Портухай Оксана Іванівна
7.
Суходольська Ірина Леонідівна
8.
Всього розподілено по кафедрі між штатними
викладачами
вакансія Лико Дарія Василівна
9.
вакансія Костолович Марія Ігорівна
10.
вакансія Мартинюк Галина Валентинівна
11.
вакансія Якута Ольга Олексіївна
12.
вакансія Глінська Світлана Олегівна
13.
Всього розподілено вакансій
Залишилось нерозподілених
Всього по кафедрі
(за попередніми розрахунками
на 28.09.2020 р.).

Ставка

Години

Про розподіл
навчального навантаження
на 2020-2021н.р.
ознайомлений
дата
підпис

0,7
0,75
0,65
0,75
0,65
0,75
0,75
0,75
5,75

350,0
450,0
390,0
380,0
390,0
450,0
450,0
450,0
3310,0

28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020

р.
р.
р.
р.

1,0
0,75
0,65
0,65

510,0
450,0
390,0
390,0
Відпустка
по догляду за дитиною
3,05
1740,0

8,8

5050,0

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Схвалити та затвердити попередній розподіл ставок і годин штатним науковопедагогічним працівникам кафедри на 2020-2021 н.р.
2. Оформити розподіл ставок з підписами викладачів про ознайомлення та їхню
згоду з розміром ставки.
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3. Корегування та остаточний розподіл ставок провести до 15 вересня 2020 року
(Відповідно до п. 4 «Наказу РДГУ №130-01-01 від 25 серпня 2020 р.»).
4. Довідку подати до навчального відділу та відділу кадрів РДГУ.
2.2. Робочих програм навчальних дисциплін, які ними читаються у 2020-2021 н.р.
згідно з навчальним планом спец. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец.: 101
«Екологія», 014.07 «Середня освіта (Географія)» й 015 «Професійна освіта (Туристичне
обслуговування)» та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спец. 101 «Екологія»
та 014 «Середня освіта (Географія)» (до 30.08).
Викладачами кафедри були представлені до затвердження:
робочі програм навчальних дисциплін, які ними читаються у І семестрі
2020-2021 н.р. згідно з навчальним планом спец. першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти спец.: 101 «Екологія», 014.07 «Середня освіта (Географія)» й 015 «Професійна
освіта (Туристичне обслуговування)» та другого (магістерського) рівня вищої освіти за
спец. 101 «Екологія» та 014 «Середня освіта (Географія)».
Список робочих навчальних програм дисциплін, які читаються у І сем. 2020 – 2021н.р.
№
з/п

Назва дисципліни

1
2
3
4

Геологія з основами геоморфології
Вступ до фаху
Екологія рослин та фітоценозів
Хімія з основами біогеохімії

5
6
7
8
9

Техноекологія
Загальне землезнавство
Загальна екологія та неоекологія
Основи екологічної токсикології
Техноекологія та урбоекологія

10

Моделювання і прогнозування стану
довкілля.
Організація
управління
в
природоохоронній діяльності
Основи експертизи товарів народного
господарства в/б
Ландшафтна екологія
Екологія людини
Моніторинг довкілля
Дендрологія з основами геоботаніки в/б
Основи пром. і с/г виробництва
Основи державної митної справи в/б
Методологія та організація наукових
досліджень
Радіаційна безпека та моніторинг
Реабілітація територій, забруднених
радіонуклідами
Управління поводження з відходами
Геоінформаційні системи в екології
Дія іонізуючого випромінювання
Поводження з радіоактивними відходами
Стратегія сталого розвитку
Утилізація комун. та інших відходів
Методика викладання екології у вищій
школі в/б

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Спеціальність

Курс

Викладач

101 Екологія
101 Екологія
101 Екологія
101 Екологія
(3р.н.)
101 Екологія
101 Екологія
101 Екологія
101 Екологія
101 Екологія
(3р.н.)
101 Екологія
(3р.н.)
101 Екологія
(3р.н.)
101 Екологія
(3р.н.)
101 Екологія
101 Екологія
101 Екологія
101 Екологія
101 Екологія
101 Екологія
101 Екологія

І
І
І
І

Лико С.М.
Лико Д.В.
Суходольська І.Л.
Войтович О.П.

ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ

Костолович М.І.
Якута О.О.
Портухай О.І.
Сачук Р.М.
Костолович М.І.

ІІ

Якута О.О.

ІІ

Сачук Р.М.

ІІ

Сачук Р.М.

ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
І, маг

Суходольська І.Л.
Лико С.М.
Портухай О.І.
Логвиненко І.П.
Лико Д.В.
Сачук Р.М.
Суходольська І.Л

101 Екологія
101 Екологія

І, маг
І, маг

Костолович М.І.
Лисиця А.В.

101 Екологія
101 Екологія
101 Екологія
101 Екологія
101 Екологія
101 Екологія
101 Екологія

І, маг
І, маг
І, маг
І, маг
ІІ, маг
ІІ, маг
ІІ, маг

Лисиця А.В
Мартинюк В.О.
Лисиця А.В
Костолович М.І.
Лико Д.В.
Лисиця А.В
Костолович М.І
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
63

Основи
експертизи
товарів
народн.господарства в/б
Радіоекологія за галузями в/б
Системний аналіз якості НС
Хімія радіоактивних елементів
Вступ до фаху
Географія рідного краю
Геологія
Метеорологія та кліматологія
Загальне землезнавство
Геоморфологія
Ландшафтознавство
Основи теорії суспільної географії
Географія материків і океанів
Фізична географія України
Основи технології виробництва
Основи природознавства в/б
Економічна і соціальна географія
України
Сп-тур робота у школі та позашкільних
закл в/б
Основи технології виробництва
Методика навчання географії
Географія світового господарства
Регіональна економ.і соціальна географія
світу
Географічний простір Землі
Методика
навчання
географії
в
профільній школі
Етнодемографія
Методологія
та
орг-я
наукових
дослідженьз географії
Сучасні концепції географічної науки і
освіти в/б
Практикум зі шкільн. курсу географії у
профільн. школі
Методика вкл. географії та економіки в
с/ш
Теорія і методологія наук про Землю
Сучасні концепції геогр. науки і освіти
в/б
Практикум з проблем регіонального
розвитку
Регіональні ринки туризму
Організація та економіка туризму в/б
Географія зовнішньополітичних зв’язків
Сучасні
методи
картографування
ек.інформ. в ГІС

101 Екологія

ІІ, маг

Сачук Р.М.

101 Екологія
101 Екологія
101 Екологія
014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)

ІІ, маг
ІІ, маг
ІІ, маг
І
І
І
І
І
І
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ

Костолович М.І
Портухай О.І
Лисиця А.В
Мартинюк В.О.
Суходольська І.Л.
Лико С.М.
Портухай О.І
Мартинюк Г.В.
Романів А.С.
Якута О.О.
Войтович О.П.
Мартинюк В.О.
Якута О.О.
Войтович О.П.
Герман Н.В.
Логвиненко І.П.

014.07СО(Географія)

ІІІ

Логвиненко І.П.

014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)

ІV
ІV
ІV
ІV

Войтович О.П.
Войтович О.П.
Портухай О.П.
Сачук Р.М.

014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)

І, маг
І, маг

Мартинюк В.О.
Трохимчук І.М.

014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)

І, маг
І, маг

Портухай О.П.
Лажнік В.Й.

014.07СО(Географія)

І, маг

Мартинюк В.О.

014.07СО(Географія)

І, маг

Лис

014.07СО(Географія)

ІІ, маг

Трохимчук І.М

014.07СО(Географія)
014.07СО(Географія)

ІІ, маг
ІІ, маг

014.07СО(Географія)

ІІ, маг

Лажнік В.Й.
Лажнік
В.Й./
Мартинюк В.О
Портухай О.П.

015 ПО(ТО)
015 ПО(ТО)
015 ПО(ТО)
101 Екологія

IV
IV
IV
аспірантура

Герман Н.В.
Войтович О.П
Мартинюк В.О.
Мартинюк В.О.

2.3. Навчально-методичного забезпечення дисциплін 2020-2021 н.р. (методичних
рекомендацій до: самостійної роботи; виконання лабораторних робіт; з підготовки до
практичних занять; до написання курсових та кваліфікаційних робіт; програм державних
атестацій).
Завкафедри представила для схвалення та затвердження:
1. Програма комплексного іспиту для державної атестації студентів спеціальності
014 «Середня освіта (Географія)» / Упорядники Д.В. Лико, В.О. Мартинюк, О.І. Портухай.
– Рівне: Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 2020. – 65 с.
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РЕЦЕНЗЕНТИ: Войтович О.П., д-р пед. наук, професор (Рівненський державний
гуманітарний університет); Ільїн Л.В., д-р. геогр. наук, професор (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки).
2. Програма комплексного іспиту для державної атестації студентів за спеціальністю
015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» / Упорядники: С.В. Лісова, О. П.
Войтович, М.І. Костолович, С.О. Глінська .– Рівне: Редакційно-видавничий відділ РДГУ,
2020. – 38 с.
РЕЦЕНЗЕНТИ: Коротун С.І. канд. геогр. наук, доцент (Національний університет
водного господарства та природокористування); Корбутяк М.В. канд. геогр. наук, доцент
(Національний університет водного господарства та природокористування
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію завкафедри прийняти до відома та виконання.
2. Схвалити та затвердити вищеназвані:
 робочі програми навчальних та вибіркових дисциплін, які читаються викладачами
у І семестрі 2020-2021 н.р. згідно з навчальним планом спец. першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти спец.: 101 «Екологія», 014.07 «Середня освіта (Географія)» й 015
«Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» та другого (магістерського) рівня
вищої освіти за спец. 101 «Екологія» та 014 «Середня освіта (Географія)»;
 навчально-методичне забезпечення дисциплін 2020-2021н.р., зокрема:
СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження на 2020-2021 н.р.:
- загальних обсягів навчального навантаження по кафедрі;
- індивідуальних планів професорсько-викладацького складу кафедри
Усі викладачі кафедри було ознайомлені з загальними обсягами навчального
навантаження по кафедрі, яке читається по спеціальностях в РДГУ, зокрема: 15 ставок,
8805,5 годин.
Кожному викладачеві була подана інформація згідно дисциплін, які ними читаються
на факультетах університету. Тому потрібно підготувати все навчально-методичне
забезпечення для проведення занять.
Також кожен із викладачів представили для затвердження індивідуальні плани
роботи на 2020-2021 н.р. з усіма видами навчальної, наукової, методичної, організаційної
та виховної роботи.
ПОСТАНОВИЛИ: Схвалити та затвердити: загальні обсяги навчального навантаження по
кафедрі та індивідуальні плани професорсько-викладацького складу кафедри.
СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд та затвердження «Плану перспективного розвитку роботи
кафедри екології, географії та туризму РДГУ на 2020-2025 років».
Завкафедри, проф. Лико Д.В. представила всім присутнім для обговорення,
схвалення та затвердження «План перспективного розвитку роботи кафедри екології,
географії та туризму на 2020-2025 рр.» та ознайомила з основними її положеннями.
ПОСТАНОВИЛИ: Схвалити та затвердити «План перспективного розвитку роботи
кафедри екології, географії та туризму РДГУ на 2020-2025 рр».
Завідувач кафедри

__________

Д.В. Лико

Секретар

______________

Д.В. Лико
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