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Рівненський державний гуманітарний університет 

Психолого-природничий факультет 

 

Протокол  

від 14 січня 2020 року         № 1 

засідання кафедри екології, географії та туризму 

 

Завкафедри:     Лико Д.В. 

Секретар:     Рудик О.К. 

 

Присутні: Войтович О.П., Герман Н.В., Глінська С.О., Зубкович І.В., Костолович М.І., Лико Д.В., 

Лико С.М., Лисиця А.В., Логвиненко І.П., Мартинюк В.О., Мартинюк Г.В., Портухай О.І.,  

Рудик О.К., Суходольська І.Л., Якута О.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати зимової іспитової сесії І семестру 2019-20 н.р. 

2. Про звіти викладачів щодо виконання індивідуальних планів, стан методичної роботи за І 

семестр 2019-2020 н.р.  

3. Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності кафедри за 2019 рік.  

4. Про затвердження звіту з виконання плану роботи кафедри  

за І семестр 2019-2020 н.р. 

5. Про схвалення і рекомендацію до затвердження: робочих програм навчальних та 

вибіркових дисциплін, які читаються у ІІ семестрі 2019-20н.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)» та навчально-

методичних матеріалів ІІ семестру 2019-2020 н.р. 

6. Про направлення професора кафедри Войтович Оксани Петрівни на підвищення 

кваліфікації (стажування) в Інститут соціально-економічної географії і просторового управління 

(Факультет наук про Землю та землеустрій) Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, 

Польща). 

7. Про звіт кандидата географічних наук, професора кафедри екології, географії та туризму 

Мартинюка Віталія Олексійовича про наукову, навчальну, методичну, виховну та творчу роботу в 

період дії трудових відносин. 

8. Про затвердження графіків СРС, РКР та відкритих занять ІІ семестру 2019-20 н.р. 

9. Про порушення клопотання перед навчально-методичною комісією психолого-

природничого факультету та Вченою радою РДГУ про схвалення і рекомендацію до затвердження 

і друку «Методичного посібника до написання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 101 «Екологія». Д.В. 

Лико, С.М. Лико. Рівне: РДГУ, 2020. 100с. 

10. Про затвердження екзаменаційних білетів державної атестації для складання 

комплексного іспиту з фаху за спец.: 014 «Середня освіта (Географія)» та 015 «Професійна освіта 

(Туристичне обслуговування)» у 2019- 2020 н.р. 

11. Про порушення клопотання перед навчально-методичною комісією психолого-

природничого факультету та Вченою радою РДГУ про схвалення і рекомендацію до затвердження 

освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, що реалізовуватиметься з 01.09.2020 року.  

12. Про вдосконалення та внесення змін до освітньо-наукової програми третього (наукового) 

рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». 

13. Про результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

«Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти проведеного 

Центром моніторингу освіти. 
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СЛУХАЛИ: 1. Про результати зимової іспитової сесії І семестру 2019-20 н.р. 

Викладчі кафедри доповіли про результати зимової іспитової сесії І семестру 2019-2020н.р. 

В переважній більшості зимова сесія студентами складена, хоча є деякі студенти, які ще мають 

заборгованості. Але вони будуть ліквідовані в найближчі терміни. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Результати зимової іспитової сесії І семестру 2019-2020 н.р. визнати результативними. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про звіти викладачів щодо виконання індивідуальних планів, стан методичної 

роботи за І семестр 2019-2020 н.р.  

Викладачі кафедри прозвітувалися про виконану ними роботу у І семестрі 2019-2020н.р. з 

питань навчального навантаження, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи. Вони 

доповіли, що навчальне навантаження виконане, зокрема:  

 

2.1. ЗВІТ про виконання індивідуального плану професора кафедри екології, географії та 

туризму Войтович Оксани Петрівни за період з 1.010.2019 по 31.12.2019р. 

1. Навчальна робота. За даний період прочитано лекції, проведені лабораторні та практичні 

заняття з таких навчальних дисциплін, як „Теорія і практика екологічної освіти”, „Методика 

викладання географії”, „Організація та економіка туризму”, «Основи теорії суспільної географії», 

„Основи технологій виробництва”. Навчальне навантаження виконане в обсязі 297 годин. 

2. Наукова робота. У звітному періоді брала участь у роботі таких конференції: 

–  Міжнародній науково-практичній конференції «Роль громадських організацій у 

популяризації освіти для сталого розвитку», Вінниця, 16-18 травня 2019 р.; 

– Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні задачі хімії: Дослідження та 

перспективи», Житомир, 17 квітня 2019 р.; 

– Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформаційні технології в професійній 

діяльності», Рівне, 30 жовтня 2019 р. 

За даний термін опубліковано: 

1. Лико Д.В. Роль громадських організацій у популяризації освіти для сталого 

розвитку / Лико Д.В., Костолович М.І., Войтович О.П.// VinSmartEco / За науковою редакцією 

Мудрака О.В. // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 

2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ ―Вінницька академія неперервної освіти‖, 2019. – 

С.35-37. 

2. Мартинюк Г.В. Використання розрахункових задач з хімії як засобу реалізації 

предметної компетентності учнів у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних 

закладів / Мартинюк Г.В., Мартинюк І.В, Войтович О.П.// Актуальні задачі хімії: Дослідження та 

перспективи: Збірник матеріалів конференції (Житомир, 17 квітня 2019р.). – Житомир, 2019. – 

С.424-426. 

3. Войтович О.П. Використання інформаційних технологій у проектній діяльності 

майбутніх учителів географії / Войтович О.П. // Інформаційні технології в професійній діяльності. 

Матеріали XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 жовтня 2019 року, м. Рівне). 

Рівне, 2019.-С.32-33. 

3. Методична робота. Оновлено робочі програми з навчальних дисциплін, що читаються у 

І семестрі 2019-2020 н.р. та розроблено програму з дисципліни «Організація та економіка 

туризму» і методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни  «Організація та 

економіка туризму».  

4. Організаційна робота. Постійно брала участь у засіданнях кафедри. Виконувала 

обов’язки куратора групи Г-21, згідно плану роботи куратора. В рамках вивчення дисципліни 

«Основи технологій виробництва» проведено екскурсію на Рівненський льонокомбінат  ТОВ «Т-

Стиль» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Середня освіта (Географія)». 

 



3 

 

2.2. ЗВІТ про навчально-педагогічну, наукову та виховну роботу протягом 2019-2020 н. 

р. (І семестр) канд. геогр. наук, проф. Мартинюка Віталія Олексійовича 

Навчальна та навчально-методична робота. Протягом І семестру виконував 

навантаження згідно картки розподілу навчальної роботи на 2019/20 н. р. Зокрема, прочитав для 

студентів напрямів підготовки 014 «Середня освіта. Географія», 015 «Професійна освіта. 

Туристичне обслуговування» (денна форма навчання) такі дисципліни: 

1. Геоінформаційні системи в екології (МЕ-1) – 32 год. 

2. Геоінформаційні системи в екології (МЕ-2) – 42 год. 

3. Географія материків та океанів (Г-21) – 68 год. 

4. Інформаційна географія і ГІС-технології (МГ-1) – 52 год. та заочна ф/н – 12 год. 

Загалом виконав навантаження у обсязі 279 год., у тому числі: лекції – 82 год., практичні 

заняття – 102 год., лабораторні заняття – 12 год., заліки – 10 год, керівництво практикою – 26 год, 

керівництво магістерськими роботами – 22 год., керівництво аспірантом 25 год. 

Наукова робота. За звітний період взяв участь у п’яти міжнародних наукових 

конференціях, з них дві закордонних. Взяв участь у підготовці колективної монографії «Метод 

ґрунтово-геохімічних катен у дослідженнях водозборів Волинського Полісся». Опублікував 

протягом звітного періоду дев’ять наукових праць.  

За звітний період взяв участь у таких конференціях та наукових заходах: 

1. IV Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы наук о Земле: 

исследования трансграничных регионов», приуроч. к 1000-летию г. Бреста, Брест, 12–14 сент. 

2019 г. : в 2 ч. / Ин-т природопользования НАН Беларуси, Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, 

Брест. гос. техн. ун-т. 

Тема доповіді:  

«Картографическое моделирование природно-хозяйственного освоения локальных 

территорий» (Соавторы: Д.В. Лыко, С.М. Лыко, О.И. Портухай, О.А. Якута,  

И.В. Зубкович), (Сертифікат учасника). 

2. The 3
rd

 International Scientific Conference «Natural Resources of Border Areas under 

a Changing Climate» (Ukraine, Chernihiv, September 24-27, 2019). 

Тема доповіді:  

«Радіоактивне забруднення фізико-географічних районів Волинського Полісся» 

3. Міжнар. наук.-практ. конф. «Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, 

збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика» (10-12 жовт. 2019 

р., Хмельницький). 

Теми доповідей:  

«Цифрова ландшафтна карта озера Радожичі (Волинське Полісся)), (Співдоповідачі: І.В. 

Зубкович, С.В. Андрійчук), (Сертифікат учасника); 

«Стаціонарні еколого-ландшафтні дослідження озерно-басейнових систем Українського 

Полісся» 

(Співдоповідачі: Д.В. Лико, С.М. Лико, С.В. Андрійчук, І.В. Зубкович,  

О.І. Портухай, І.Л. Суходольська), (Сертифікат учасника). 

4. V Міжн. наук.-практ. конф. «Енергетична безпека навколишнього середовища» 

(Луцьк, 03-05 жовтня 2019 року) / ІВВ Луцького національного технічного університету. 

Тема доповіді:  

«Геоекологічний стан локальних територій як передумова розвитку об’єднаних 

територіальних громад» (Співдоповідачі: Д.В. Лико, С.М. Лико, О.І. Портухай,  

І.Л. Суходольська, О.О. Якута), (Сертифікат учасника). 

5. Междунар. науч.-практ. конф. «Современные направления развития физической 

географии: научные и образовательные аспекты в целях устойчивого развития», посвящ. 85-летию 

фак. географии и геоинформатики Белорус. гос. ун-та и 65-летию Белорус. геогр. о-ва, Минск, 13–

15 нояб. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.:  

Е. Г. Кольмакова (гл. ред.) [и др.] 

Тема доповіді:  

«Ландшафтно-географическое моделирование природно-аквальных комплексов озер 

Украинского Полесья» 

У рамках наукової кафедральної теми займаюся проблемами конструктивно-географічної 

оцінки озерно-басейнових систем Українського Полісся. Розробляю географічні моделі 

басейнових озерних систем для потреб збалансованого розвитку локальних територій та 



4 

 

екологічної паспортизації водойм уповільненого водообміну. Працюю над докторською 

дисертацією з напряму «Конструктивна географія». 

Виховна робота та громадська діяльність. Виконую обов’язки куратора групи студентів 

групи МГ-1, спеціальності – 014.07 Середня освіта (Географія). Студенти брали участь в 

університетських та факультетських спортивно-масових та культурно-масових заходах, що 

проводилися восени поточного року. Звіт з виховної роботи студентів додається. 

Беру участь у науковій роботі Рівненського відділення Українського географічного 

товариства. Веду краєзнавчо-географічну роботу з проблем історії географічних досліджень 

Рівненщини, окремих географічних постатей минувшини, геоекологічних проблем сьогодення 

регіону. На сьогодні є членом науково-технічної ради Рівненського природного заповідника (РПЗ), 

беру участь у наукових засіданнях та щорічних звітах з наукової роботи РПЗ. Надаю консультації 

слухачам Рівненської Малої Академії наук учнівської молоді (РМАНУМ). Беру участь у 

науковому та громадському житті кафедри, Рівненського відділу УГТ. 

 

2.3. ЗВІТ про навчальну, наукову, методичну, виховну роботу професора кафедри 

екології, географії та туризму Лисиці А.В., яка виконувалась у І півріччі 2019 - 2020 н.р. 
Упродовж звітного періоду виконував навчальне навантаження в об’ємі 212 годин, з них 

лекційного курсу – 88 годин, лабораторних та практичних занять – 100 годин.  

Викладав наступні дисципліни: 

- для студентів магістратури (групи МР-51 і МЕ-51) напряму підготовки 101 «Екологія»: 

«Реабілітація територій забруднених радіонуклідами» – (14 год. лекційних, 16 год. практичних);  

- для студентів магістратури (МР-51) напряму підготовки 101 «Екологія», спеціалізація 

«Радіоекологія»: «Дія іонізуючого випромінювання» » – (14 год. лекційних, 16 год. практичних 

занять); 

- для студентів магістратури (МР-61) напряму підготовки 101 «Екологія», спеціалізація 

«Радіоекологія»: «Хімія радіоактивних елементів» – (20 год. лекційних, 20 год. практичних 

занять); 

- для студентів магістратури (МЕ-51) напряму підготовки 101 «Екологія»: «Управління 

поводження з відходами» – (14 год. лекційних, 16 год. практичних занять); 

- для студентів бакалаврату (Е-41) напряму підготовки 101 «Екологія»:  «Радіологічний 

контроль продуктів харчування» – (14 год. лекційних, 16 год. практичних занять);  

- для аспірантів другого року навчання напряму підготовки 101 «Екологія»: - 

«Радіобіологія і радіоекологія складних біологічних систем» - (6 год. лекційних, 8 год. 

лабораторних);  

- для студентів заочної форми навчання (Е-41) напряму підготовки 101 «Екологія»: 

«Радіологічний контроль продуктів харчування» – (4 год. лекційних, 4 год. практичних); 

Член ДЕК із захисту магістерських робіт (групи МР-61 і МЕ-61). 

За звітний період оновлено навчально-методичні комплекси для більшості зазначених вище 

навчальних дисциплін.  

Розробив тематику кваліфікаційних (магістерських) робіт для студентів денної форми 

навчання. Керував виконанням магістерських робіт 2-х студентів (група МР-51).  

Надавав науково-методичну і консультативну допомогу аспірантам. Неодноразово 

рецензував автореферати дисертаційних робіт, методичні рекомендації та навчальні посібники. 

Підготовлено проект освітньо-професійної програми і навчального плану для 

започаткування нової спеціалізації «Екологія інформаційного простору» для магістрів-екологів.  

Опублікував 2 наукові статті в журналах, що входять до наукометричних баз SCOPUS  і 

WoS:  

1. Membrane action of polyhexamethylene guanidine hydrochloride revealed on smooth muscle cells, nerve 

tissue and rat blood platelets: A biocide driven pore-formation in phospholipid bilayers / K.O. Paliienko, 

T.O. Veklich, O.Ya. Shatursky, O.A. Shkrabak, A.O. Pastukhov, M.O. Galkin, N.V. Krisanova, A.Ju. 

Chunikhin, A.V. Rebriev, A.V. Lysytsya, T.A. Borisova, S.O. Kosterin // Toxicology in Vitro. – Vol. 60, 

2019, Pages 389-399. https://doi.org/10.1016/j.tiv.2019.06.008  (Database SCOPUS)  

2. Comparison of cohort and ecological research of radon influence on oncological diseases of the Rivne 

city residents (Ukraine) / O. O. Lebed, О. S. Voloshkina, V. O. Myslinchuk, V. O. Shchuryk, A. V. 

Lysytsya // Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(4), 552-560. (Database WoS) 

Брав участь в роботі спеціалізованої вченої ради К 47.104.05 Національного університету 

водного господарства і природокористування із захисту кандидатських дисертацій за спец. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/08872333
file:///D:/мої%20документи/1%20РДГУ/1%20бюрократія/звіти/Vol.%2060
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03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки), наказ МОН № 1218 від 07.11.2018. 

Згідно договору про співпрацю між кафедрою екології, географії та туризму РДГУ та ДС 

епізоотології ІВМ НААН продовжував виконував наукову роботу за фундаментальною тематикою 

39.00.03.01Ф. «Вивчити біофізичні та біохімічні механізми взаємодії біоцидів з компонентами 

цитоплазматичних мембран» (Програма 39 «Застосування сучасних біотехнологій у ветеринарній 

медицині для розробки засобів захисту тварин» («Біотехнологія у ветеринарній медицині»)), 

№ держреєстрації  0116U000734. 

За успішне виконання наукових досліджень за вищезазначеною тематикою нагороджений 

почесною грамотою Інституту ветеринарної медицини, як старший науковий співробітник 

Дослідної станції епізоотології ІВМ НААН, за вагомий особистий внесок у розвиток ветеринарної 

науки та багаторічну плідну працю (грудень 2019 р.). 

Співпрацював з викладачами та науковцями інших навчальних закладів краю (НУВГП, 

НаУ Острозька академія та ін.), вітчизняних науково дослідних установ (Інститут біохімії 

ім. О.В. Палладіна НАНУ, Інститут рибного господарства НААН, Інститут ветеринарної медицини 

НААН та ін.), фахівцями аналітичних і дослідницьких лабораторій, агропідприємствами 

Рівненщини.  

Виступ на Рівненському радіо, радіопередача «Теорія всього», епізод-12 «Теорія ґрунтів» 

(26.07.2019 р.).  

З метою підвищення професійної майстерності та обміну досвідом проводив відкриті заняття 

та здійснював відвідування лекційних і практичних занять викладачів кафедри. За звітний період 

провів відкрите заняття для студентів магістратури напряму підготовки 101 «Екологія» з 

дисципліни «Дія іонізуючого випромінювання». 

Спільно з доц. Суходольською І.Л., доц. Мартинюк Г.В., аспірантом Зубковичем І.В. і доц. 

Нечипоруком Б.Д. підготував та подав на конкурс МОН України проект прикладного наукового 

дослідження на 2020-2021 рр. «Створення біологічно активних композицій на основі 

електрохімічно активованих полімерних похідних гуанідину та наночастинок цинку і сульфуру», 

Секція: Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук. 

Приймав участь у житті кафедри та факультету, в організації та проведенні наукових та 

навчальних семінарів, виховних заходів, тематичних зустрічей.  

Брав участь у науково-практичних конференціях, а саме: 

- VIII міжнародній наук.-практ. інтернет-конференції «WayScience» (3-4 жовтня 2019 р., м. Дніпро); 

Екологія інформаційного простору у вищій школі / Лисиця А.В. // Сучасний рух науки: тези доп. 

VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Дніпро, 2019. – Т. 2. – С. 385-389. 

- наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, 

епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека», ДУ «Інститут 

епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» (10-11 жовтня 2019 

р., м. Київ). Дослідження вірусопротекторних властивостей полігексаметиленгуанідину / М.С. 

Мандигра, П.Ю. Кривошия, А.В. Лисиця, Г.П. Воловик // матеріали наук.-практ. конф. …., м. Київ. 

– С. 118-121. 

 

2.4. Звіт доцента кафедри біології Логвиненко І.П. про виконання усіх видів роботи за 

індивідуальним планом 2019-2020 н.р. (1 семестр) 

На даний час навчальне навантаження повністю виконано. Впродовж звітного періоду 

викладала навчальні дисципліни: "Зональне біорізноманіття", "Економічна та соціальна географія 

України", "Економічна та соціальна географія світу", "Основи наукових досліджень в екології", 

"Екологія рослтн та фітоценозів", "Ботаніка". 

До всіх вище названих навчальних курсів, що читаються, підготовлено програмно-

методичне забезпечення. З навчальних дисциплін доповнено конспекти лекцій та плани 

практичних занять.Систему лекційних та практичних занять удосконалено інтерактивними 

завданнями із залученням мультимедійних засобів. Курс лекцій включає графічні тематичні 

презентації, медіаілюстрації, відеофрагменти, аудіофрагменти, творчі завдання, роботу із 

структурними схемами. 

Відвідувала заняття викладачів кафедри, надавала консультативну допомогу студентам 

денної та заочної форм навчання.  

 Як науковий керівник бакалаврських робіт надаю методичну і практичну допомогу 

студентам при розробці схем дослідів, узагальненні зібраних матеріалів, математичній обробці 

отриманих результатів досліджень. 
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Під час зустрічей зі студентами групи Е-21, бесід, круглих столів, різноманітних екскурсій, в 

тому числі навчальних, ознайомлюю їх із досягненнями сучасної науки, завданнями і 

перспективними напрямками її розвитку, виховую у студентів  творче мислення. 

 

2.4. Звіт про виконання індивідуального плану за І семестр 2019-2020 н. р. старшого 

викладача кафедри екології, географії та туризму Якути Ольги Олексіївни. 

Навчальна робота. Виконано заплановане навчальне навантаження на І семестр 2019-2020 

навчального року у кількості 326 год. 

Методична робота. розроблено та доповнено робочі навчальні програми та навчально-

методичні комплекси навчальних дисциплін для спеціальностей 101 Екологія, 014.07 Середня 

освіта (географія) та 015 «Професійна освіта. Туристичне обслуговування»: «Геоморфологія», 

«Моделювання та прогнозування стану довкілля»,  «Заповідна справа». 

Наукова робота. Проводила наукові дослідження за темою дисертаційної роботи; 

- Провела аналіз оновлених даних щодо демографічної ситуації Козинської ОТГ; 

- За результатами досліджень опубліковано тези статті «Картографічне моделювання 

природно-господарського освоєння локальних територій / [Лико Д. В., Лико С.М., Мартинюк В.О., 

Портухай О.І., Якута О.О., Зубкович І.В. ] // Актуальні проблеми наук про Землю: дослідження 

транскордонних регіонів. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченій до 1000-річчя м. Брест (12-14 вересня. 2019, м. Брест, Білорусь). - Ін-т 

природокористування НАН Білорусі, Брест. Держ. ун-т ім. А.С. Пушкіна, Ч.2. – С.183-186. та 

отримала сертифікат учасника конференції. 

- За результатами досліджень опубліковано тези «.Геоекологічний стан локальних територій 

як передумова розвитку об’єднаних територіальних громад./ [Лико Д. В., Лико С.М., Мартинюк 

В.О., Портухай О.І., Суходольська І.Л., Якута О.О.] // Енергетична безпека навколишнього 

середовища. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 3-5 жовтня 

2019. – Луцьк: ІВВ Луцького національного технічного університету, 2019. – С. 12-17. 

- За результатами досліджень опубліковано тези «Оптимізація використання природних 

ресурсів на територіях об’єднаних територіальних громад / [Лико Д. В., Лико С.М., Мартинюк 

В.О., Портухай О.І., Якута О.О.] // Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції. Тези 

Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, м. 

Житомир, 7 листопада 2019. – Житомир: Житомирська політехніка, 2019. – С. 126-127. 

- Подано до друку статтю «Геоекологічний стан локальних територій як передумова 

розвитку сільських об’єднаних територіальних громад Західно-Поліського регіону/ Д.В.Лико, 

О.В.Мудрак, С.М. Лико, О.І. Портухай, В.О.Мартинюк, І.В.Зубкович, О.О. Якута // Вісник 

НУВГП, - Випуск 

Організаційна робота. Постійно беру участь в засіданнях кафедри та всіх кафедральних та 

загальноуніверситетських заходах. 

Виховна та творча робота. Постійно проводжу виховну роботу із студентами на лекціях, 

практичних заняттях та під час проходження практики.  

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

екологічно доцільної поведінки у повсякденному житті та необхідності підвищення рівня 

екологічної культури. 

Звіти решти викладачів щодо виконання індивідуальних планів, стан методичної роботи за І 

семестр 2019-2020 н.р. зберігаються у справах кафедри №61-14. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів за І семестр 2019-2020 

н.р. затвердити. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності кафедри за 2019 

рік.  

 

Завкафедри, проф. Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх зі звітом кафедри про наукову та 

науково-технічну діяльність кафедри екології, географії та туризму за 2019 рік. Вона доповіла, що 

усі види робіт, які були заплановані кафедрою у 2019 році виконано і відображено у звіті. Звіт 

буде подано до наукового відділу РДГУ у визначені терміни. 

Звіт зберігається у справах кафедри № 61-13. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Звіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри екології, географії та туризму за 

2019 рік схвалити та затвердити. 

2. Звіт подати до наукового відділу РДГУ у визначені терміни. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження звіту з виконання плану роботи кафедри  

за І семестр 2019-20 н.р. 

 

Завкафедри, проф. Лико Д.В. представила усім присутнім звіт з виконання плану роботи 

кафедри за І семестр 2019-20 н.р. У звіті відображено усі види роботи,які проводились згідно з 

планом роботи кафедри, зокрема: навчальна, наукова, методична, організаційна та виховна. 

Звіт зберігається у справах кафедри, №61-06. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Звіт про виконання плану роботи кафедри за І семестр 2019-2020 н.р. схвалити 

та затвердити. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про схвалення і рекомендацію до затвердження: робочих програм навчальних та 

вибіркових дисциплін, які читаються у ІІ семестрі 2019-20н.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)» та навчально-

методичних матеріалів ІІ семестру 2019-2020 н.р. 

 

Викладачами кафедри були представлені до затвердження: 

 робочі програми навчальних та вибіркових дисциплін, які ними читаються у ІІ семестрі 

2019-20н.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)», зокрема: 

 

Перелік робочих програм дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (1, 2, 3,4 курс)  на 2019-2020н.р. 

 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни  

 

Викладач Семестр Кількість 

кредитів 

Робоча 

програма, 

силабус  

в PDF 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія, спеціалізація 

«Прикордонний екологічний контроль»,(3 р.10 міс.) 

ОК13 Хімія з основами 

біогеохімії 

Войтович О.П. 2 4,5  

ОК16 Урбоекологія Портухай О.І. 2 3  

ОК10 Гідрологія Суходольська І.Л. 2 4,5  

ОК11 Метеорологія і 

кліматологія 

Портухай О.І. 2 4,5  

ОК12 Грунтознавство  Лико Д.В. 2 3  

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія, спеціалізація 

«Прикордонний екологічний контроль», (2 р. 10 міс.) 

ОК10 Хімія з основами 

біогеохімії 

Войтович О.П. 2 4,5  

ОК07 Гідрологія Герман Н.В. 2 3,5  

ОК08 Метеорологія і 

кліматологія 

Портухай О.І. 2 4,5  

ОК09 Грунтознавство  Лико Д.В. 2 3,5  

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія (4 р.н.) 

ОК12 Грунтознавство Лико Д.В. 4 3  
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ОК17 Загальна екологія 

 (та неоекологія) 

Портухай О.І 4 7  

ОК31 Основи наукових 

досліджень в екології 

Логвиненко І.П. 4 4  

ОК34 Охорона і раціональне 

використання 

земельних ресурсів 

Суходольська І.Л. 4 5  

ОК23 Охорона атмосферного 

повітря 

Лико Д.В. 4 4,5  

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія, спеціалізації 

«Прикордонний екологічний контроль», «Екологія садово-паркового господарства» (4 р.н.) 

ОП14 Екологічна експертиза Якута О.О. 8 3  

ОП16 Організація управління 

в природоохоронній 

діяльності 

Глінська С.О. 8 3  

ОП17 Економіка 

природокористування 

Плюта Н.В. 8 3  

ОП25 Теорія і практика 

екологічної освіти 

Войтович О.П. 8 3  

 

Перелік робочих програм дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (1, 2, 3,4 курс)  на 2019-2020н.р. 

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 014.07 «Середня освіта 

(Географія)»  

(3р. 10 міс.) 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Викладач Семестр Кількість 

кредитів 

Робоча 

програма, 

силабус  

в PDF 

ОК29 Географія грунтів з 

основами грунтознавства 

Лико Д.В. 2 4  

ОК06 Основи екології Лико С.М. 2 3  

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 014.07 «Середня освіта 

(Географія)» (4р.н.) 

ОК13 Географія материків і 

океанів 

Мартинюк В.О. 4 11  

ОК26 Географія населення Лико С.М. 4 3  

ОК18 Економічна і соціальна 

географія України 

Логвиненко І.П. 4 10  

ОЗ13 Географія населення Лико С.М. 6 3  

ОЗ15 Географія грунтів з 

основами грунтознавства 

Суходольська 

І.Л. 

6 3  

ОЗ16 Біогеографія Логвиненко І.П. 6 3  

ОЗ18 Геоінформаційні 

технології в географії 

Зубкович І.В. 6 3  

ОП08 Регіональна економічна і 

соціальна географія світу 

Логвиненко І.П. 6 11  
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Перелік робочих програм дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (1, 2, 3,4 курс)   

на 2019-2020н.р. 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 015 «Професійна освіта 

(Туристичне обслуговування)» (4 р.н.) 

 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Викладач Семестр Кількість 

кредитів 

Робоча 

програма, 

силабус  

в PDF 

ОП08 Маркетинг в туризмі Логвиненко І,П. 6 3  

ОП12 Історична географія з 

основами етнографії 

Костолович М.І. 6 3  

ОП20 Методика туристично-

рекреаційних досліджень 

Якута О.О. 6 4  

ОП23 Технологія та організація 

туристичної діяльності 

Глінська С.О. 6 4  

ОП18 Рекреаційне 

природокористування 

Суходольська 

І.Л. 

8 4  

ОП24 Міжнародний туризм Войтович О.П. 8 3  

 

Перелік робочих програм дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1, 2 курс) на 2019-2020 н.р. 

 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Викладач Семестр Кількість 

кредитів 

Робоча 

програма, 

силабус в 

PDF 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец.  101 «Екологія 

 (1р. 4 міс.) 

ОК07 Індикація та 

біотестування 

забруднених територій 

Лисиця А.В. 2 5  

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія»  

за ОПП «Радіоекологія» (1р.4 міс.) 

ОК07 Індикація та 

біотестування 

забруднених територій 

Лисиця А.В. 2 5  

 

Перелік робочих програм дисциплін  по кафедрі екології, географії та туризму 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1 курс) на 2019-2020 н.р 
 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 014 «Середня освіта 

(Географія)» (1р. 4міс.) 

ОК08 Методика викладання 

фахових географічних 

дисциплін у закладі вищої 

освіти 

Костолович М.І. 2 5  
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Перелік робочих програм вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (2, 3,4 курс)  на 2019-2020н.р. 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни  

 

Викладач Семестр Кількість 

кредитів 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія (4 р.н.) 

ВП02 Санітарно-епідеміологічна 

оцінка стану довкілля 

Доц.  

Герман Н.В. 

4 3,5 

ВП09 Ландшафтно-екологічний аналіз 

катастроф 

Проф.  

Мартинюк В.О. 

8 3,0 

ВП13 Ветеринарна служба (ВЕТ1, ВЕТ 

2) 

Проф.  

Лисиця А.В. 

8 3,0 

ВП16 
Основи екологічного аудиту/ 

Доц.  

Портухай О.І. 

8 3,0 

ВП16 
Екологічна глобалістика 

Проф.  

Мартинюк В.О. 

8 3,0 

 

Перелік робочих програм вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (2, 3,4 курс)  на 2019-2020н.р. 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Викладач Семестр Кількість 

кредитів 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»  

спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)» 

ВК10 Теорія і методологія 

географічної науки 

Доц.  

Суходольська І.Л. 

4 4,5 

ВК11 
Основи демографії 

Проф.  

Лико С.М. 

4 4,5 

ВК27 Картографія з основами 

топографії 

Викл.  

Зубкович І.В. 

4 5,0 

ВП09 Рекреалогія та географія 

туризму/ 

Викл.  

Зубкович І.В. 

6 3,0 

ВП09 
Туристичне краєзнавство 

Доц.  

Костолович М.І. 

6 3,0 

ВП07 Теорія і методологія 

географічної науки 

Проф.  

Мартинюк В.О. 

8 3,0 

ВП11 
Географічний моніторинг 

Викл.  

Зубкович І.В. 

8 4,0 

ВП11 Менеджмент 

природоохоронних територій 

Доц.  

Портухай О.І. 

8 4,0 

ВП14 Лісівництво з основами 

лісознавства 

Ст. викл.  

Якута О.О. 

8 3,0 

ВП14 
Основи геодезії 

Проф.  

Мартинюк В.О. 

8 3,0 

ВП15 Методика позакласної роботи з 

географії 

Доц. Трохимчук 

І.М. 

8 3,5 

ВП15 
Основи демографії 

Проф.  

Лико С.М. 

8 3,5 

ВП07 Організація обслуговування 

туристів 

Доц.  

Герман Н.В. 

6 3,0 

ВП13 Організація маршрутів і турів/ Проф. Лико С.М. 6 3,0 

ВП13 
Туристичні комплекси 

Проф.  

Лико С.М 

6 3,0 

ВП08 Туризм і безпека туристичних 

заходів 

Доц.  

Глінська С.О. 

8 3,0 

ВП14 Організація екскурсійних 

послуг/ 

Доц.  

Логвиненко І.П. 

8 3,5 
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ВП14 
Спортивний туризм 

Доц.  

Логвиненко І.П. 

8 3,5 

ВП15 
Туроперейтинг/ 

Доц.  

Костолович М.І. 

8 3,5 

ВП15 
Туристичне краєзнавство 

Доц.  

Костолович М.І. 

8 3,5 

ВП16 
Спеціальний туризм/ 

Доц.  

Логвиненко І.П. 

8 3,0 

ВП16 
Міжнародний туризм 

Проф. 

 Войтович О.П. 

8 3,0 

 

Перелік вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму для здобувачів 

вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1, 2 курс) на 2019-2020 н.р. 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Викладач Семестр Кількість 

кредитів 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія» 

ВК03/ Екологічний менеджмент 

і аудит/ 

Доц.  

Портухай О.І. 

2 3,0 

ВК04 Радіологічний контроль 

сировини та продукції 

Проф.  

Лисиця А.В. 

2 3,0 

ВК05/ Соціально-гігієнічний 

моніторинг/ 

Проф.  

Лисиця А.В. 

2 3,0 

ВК06 Екологічний контроль в 

карантинній службі 

Проф.  

Лико Д.В. 

2 3,0 

ВК07/ Екологічна стандартизація 

і сертифікація/ 

Проф.  

Войтович О.П. 

2 3,0 

ВК08 Методика радіологічних 

досліджень 

Доц. Костолович 

М.І. 

2 3,0 

ВК09/ Антропогенний вплив на 

природні екосистеми/ 

Проф.  

Лисиця А.В. 

2 3,0 

 

Перелік вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1, 2 курс) на 2019-2020 н.р. 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія»  

(ОПП «Радіоекологія») 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Викладач Семестр Кількість 

кредитів 

ВК03/ Екологічний менеджмент і 

аудит/ 

Доц.  

Портухай О.І. 

2 3,0 

ВК04 Екологічне інспектування Проф. Лико 

Д.В. 

2 3,0 

ВК05/ Соціально-гігієнічний 

моніторинг/ 

Проф.  

Лисиця А.В. 

2 3,0 

ВК06 Екологічний контроль в 

карантинній службі 

Проф. Лико 

Д.В. 

2 3,0 

ВК07/ Екологічна стандартизація і 

сертифікація/ 

Проф.  

Войтович О.П. 

2 3,0 

ВК08 Методика радіологічних 

досліджень 

Доц.  

Костолович 

М.І. 

2 3,0 

ВК09/ Радіологічний контроль 

сировини та продукції/ 

Проф.  

Лисиця А.В. 

2 3,0 

ВК10 Карантинний радіоекологічний 

контроль 

Проф.  

Лисиця А.В. 

2 3,0 

 



12 

 

Перелік вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (12 курс) на 2019-2020 н.р. 
 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Викладач Семестр Кількість 

кредитів 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР»  

спец. 014 «Середня освіта (Географія)» 

ВК03 Конструктивна географія Проф. 

Мартинюк В.О. 

2 4,0 

ВК04 Географія Українського 

Полісся 

Викл. 

 Зубкович І.В. 

2 4,0 

ВК05 Суспільно-географічне 

прогнозування 

Проф.  

Мартинюк В.О. 

+ Зубкович І.В.. 

2 4,0 

ВК06 Туристсько-рекреаційні 

ресурси світу 

Доц. огвиненко 

І.П. 

2 4,0 

ВК11 Глобальні проблеми 

сучасності 

Проф.  

Лико Д.В. 

2 4,0 

ВК12 Геоурбаністика Проф. 

Мартинюк В.О. 

2 4,0 

 

 навчально-методичне забезпечення дисциплін ІІ семестру 2019-20н.р. (методичні 

рекомендації до: самостійної роботи студентів; виконання лабораторних робіт; з підготовки до 

практичних занять; до написання курсових та дипломних робіт; програм державних атестацій зі 

спец. 101 «Екологія», 014.07 «Середня освіта (Географія) та 015 «Професійна освіта (Туристичне 

обслуговування)». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію завкафедри прийняти до відома та виконання. 

2. Схвалити та затвердити:  

 робочі програми навчальних та вибіркових дисциплін, які читаються викладачами у ІІ 

семестрі 2019-20н.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 ІІ семестру 2019-20н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про направлення професора кафедри Войтович Оксани Петрівни на підвищення 

кваліфікації (стажування) в Інститут соціально-економічної географії і просторового управління 

(Факультет наук про Землю та землеустрій) Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, 

Польща).
 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Погодити направлення професора кафедри Войтович Оксани Петрівни на підвищення 

кваліфікації (стажування) в Інститут соціально-економічної географії і просторового управління 

(Факультет наук про Землю та землеустрій) Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, 

Польща) з 13 січня 2020 року по 13 липня 2020 року без відриву від виробництва за рахунок її 

власних коштів.  

2. Затвердити індивідуальний план проходження стажування в обсязі 180 год. 

Результати голосування: 

“За”   – 15; 

“Проти”  – немає; 

“Утримались” – немає. 
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СЛУХАЛИ: 7. Про звіт кандидата географічних наук, професора кафедри екології, географії та 

туризму Мартинюка Віталія Олексійовича про наукову, навчальну, методичну, виховну та творчу 

роботу в період дії трудових відносин  

 

ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні звіту к. геогр. н., проф. Мартинюка В.О. брали участь:  

проф.: Лико Д.В., Лико С.М., Лисиця А.В., Войтович О.П., які відзначили його високу 

професійність, практичний досвід і творчий підхід до викладення навчального матеріалу. 

Лико Д.В., доктор сільськогосподарських наук, професор: після звітування про 

навчально-методичну та науково-дослідну роботу Мартинюка Віталія Олексійовича на засіданні 

нашої кафедри, я відмітила, що він проявив себе не лише як сумлінна, ініціативна людина, але 

як і творча особистість. Про це говорять його лекційні і практичні заняття зі студентами та 

великий обсяг науково-практичної та організаційної роботи, який він систематично виконує. 

Віталій Олексійович постійно повідомляє про свої наукові дослідження, консультує, надає 

практичну допомогу. Все це говорить про те, що Віталій Олексійович є висококваліфікованим 

спеціалістом та постійно перебуває у творчому пошуку. Вважаю, що науково-методична 

робота Віталія Олексійовича дає підстави порушити клопотання перед Вченою радою 

Рівненського державного гуманітарного університету про продовження з Мартинюком Віталієм 

Олексійовичем трудові відносини з 01 лютого 2020 року за займаною посадою професора 

кафедри екології, географії та туризму терміном на п’ять навчальних років. 

Лико С.М., кандидат сільськогосподарських наук, професор: Віталій Олексійович активно працює 

у різних напрямах наукової та навчально-виховної роботи. Він досконало володіє методиками викладання 

природничих дисциплін, постійно знаходиться у творчому пошуку, знайомить колег зі своїми науковими 

дослідженнями, співпрацює зі студентами нашого ЗВО у підготовці курсових, дипломних та магістерських 

робіт. Віталій Олексійович не залишає поза увагою вдосконалення освіти нашого ЗВО в екологічному 

вихованні, постійно оновлює свої наукові програми з дисциплін, які читає, надає значну методичну 

допомогу студентам. Звіт Віталія Олексійовича схвалюю і підтримую його кандидатуру на продовження 

терміну трудових відносин за займаною посадою професора кафедри екології, географії та туризму 

терміном на п’ять навчальних років. 

Лисиця А.В., доктор біологічних наук, професор: звіт Віталія Олексійовича вважаю представленим 

у повному обсязі його науково-теоретичної та методичної роботи. Хочу відзначити високу компетентність 

у питаннях до яких він причетний, 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 про продовження терміну трудових відносин за 

займаною посадою професора кафедри екології, географії та туризму терміном на п’ять навчальних років. 

Войтович О.П., доктор педагогічних наук, професор: Приєднуюсь до своїх колег відносно 

позитивного розгляду кандидатури Мартинюка Віталія Олексійовича на продовження терміну трудових 

відносин. Звіт представлений на обговорення заслуговує на схвалення і позитивну підтримку. Науково-

методична діяльність Віталія Олексійовича всім відома. Він завжди знаходиться у активній творчій позиції. 

Пропоную звіт затвердити та порушити клопотання перед Вченою радою Рівненського державного 

гуманітарного університету про продовження терміну трудових відносин на займаній посаді 

професора кафедри екології, географії та туризму терміном на п’ять навчальних років. 

Всі викладачі кафедри вказали на те, що на посаді професора кафедри  

Мартинюк В.О. проявив себе досвідченим педагогом і науковцем, який постійно працює зі 

студентською молоддю. 

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 кандидата географічних наук, професора кафедри екології, географії та туризму 

Мартинюка Віталія Олексійовича про наукову, навчальну, методичну, виховну та творчу роботу за 

час перебування на займаній посаді з 01.02.2018 р. схвалити та затвердити. 

2. Рекомендувати про продовження з Мартинюком Віталієм Олексійовичем трудові 

відносини з 01 лютого 2020 року за займаною посадою професора кафедри екології, географії 

та туризму терміном на п’ять навчальних років. 

Результати голосування: присутніх:  15 чол. за дану ухвалу: 15 чол. проти:  немає. 
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СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження графіків СРС, РКР та відкритих занять ІІ семестру 2019-20 н.р. 

Графік проведення ВІДКРИТИХ занять   

на кафедрі екології, географії та туризму у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. 

 

№ 

з/п 

ПІБ викладача Назва дисципліни Тема Курс,  

група 

Термін 

виконання 

1.  Плюта Н.В. Економіка 

природокористування 

Природні ресурси, 

навколишнє середовище 

як об’єкти власності 

(лекційне заняття) 

IV, 

Е-41 

лютий  

2020 р. 

2.  Мартинюк В.О. Конструктивна 

географія 

Конструктивна географія 

в системі географічних 

наук 

І,  

МГ-51 

лютий  

2020 р. 

3.  Логвиненко І.П. Біогеографія Флористико-фауністичне 

районування угрупувань 

організмів 

ІІІ,  

Г-31 

27 лютого 

2020 р. 

4.  Войтович О.П. Теорія і практика 

екологічної освіти 

Методи навчання екології IV,  

Е-41 

березень 

 2020 р. 

5.  Зубкович І.В. Географічний 

моніторинг 

Моніторинг впливу 

антропогенних факторів 

на довкілля. 

Г-41 березень  

2020 р. 

6.  Суходольська І.Л. Теорія і методологія 

географічної науки 

Планування, організація 

та проведення 

комплексних 

географічних досліджень 

ІІ,  

Г-21 

березень 

2020 р. 

7.  Якута О.О. Методика туристично-

рекреаційних 

досліджень 

Організація польових 

туристично-рекреаційних 

досліджень 

ІІІ, 

 ТО-31 

березень 

2020 р. 

8.  Лико Д.В. Глобальні проблеми 

сучасності 

Глобальна проблема 

збереження здоров’я 

населення 

І,  

МГ-51 

березень 

2020 р. 

9.  Герман Н.В. Екологія Екологічні фактори та їх 

вплив на життєдіяльність 

людини (лекційне 

заняття) 

ІІ, 

худ-

пел.ф-т 

березень 

2020 р. 

10.  Костолович М.І. Історична географія з 

основами етнографії 

Етногеографія населення 

України 

ІІІ, 

ТО-31 

квітень  

2020 р. 

11.  Портухай О.І. Метеорологія і 

кліматологія 

Зміни та коливання 

клімату 

Еп-11  

(3, 4 р.н.) 

квітень  

2020 р. 

12.  Лико С.М. Основи екології Закони природи та їх 

трактування 

І, 

Г-11 

квітень  

2020 р. 

13.  Лисиця А.В. Антропогенний вплив 

на природні 

екосистеми 

Хімічне забруднення 

екосистем внаслідок 

промислового 

виробництва, 

агровиробництва, 

розвитку транспорту 

І,  

МЕ-51 

квітень 

 2020 р. 

14.  Мартинюк Г.В. Органічна та 

біоорганічна хімія 

Вітаміни. Їх класифікація. 

Значення 

ІІІ, 

Б-31 

квітень 

 2020 р. 
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Графік контролю за САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ студентів  
кафедри екології, географії та туризму на ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

 

№ 

з/п 

ПІБ викладача Назва дисципліни Тема Курс,  

група 

Форма 

контролю 

Термін 

виконанн

я 

 Логвиненко І.П. Економічна і 

соціальна географія 

України 

Регіональні відміни 

ефективності 

використання ПРП 

України 

ІІ,  

Г-21 

колоквіум 28 лютого 

2020р. 

 Лико С.М. Охорона і 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Стан водних об’єктів 

в Україні 

ІІІ, 

Е-31 

(з.ф.н.) 

усне 

опитування 

лютий 

2020р. 

1.  Войтович О.П. Хімія з основами 

біогеохімії 

Властивості 

неорганічних сполук 

І,  

Е-11 

усне 

опитування 

березень 

2020 р. 

2.  Зубкович І.В. Картографія з 

основами 

топографії 

Застосування 

дистанційних засобів 

зондування землі 

(ДЗЗ) в топографії та 

картографії 

ІІ, 

Г-21 

презентація березень 

2020 р. 

Рекреалогія та 

географія туризму 

Рекреаційний 

потенціал територій. 

ІІІ, 

Г-31 

презентація квітень 

2020 р. 

3.  Костолович М.І. Радіобіологія  Радіологічні одиниці ІІ, 

Б-21 

тести березень 

2020 р. 

Історична географія 

з основами 

етнографії 

Етнічний, мовний, 

релігійний склад 

населення України. 

ІІІ, 

ТО-31 

контрольна 

робота 

квітень  

Туроперейтинг  Організація тур 

операторського та 

турагентського 

бізнесу: нормативно-

правові вимоги 

IV, 

ТО-41 

контрольна 

робота 

квітень 

2020 р. 

Методика 

викладання 

фахових 

географічних 

.дисциплін у ВНЗ 

Методика підготовки 

та проведення 

навчальних екскурсій  

І, 

МГ-51 

контрольна 

робота 

квітень 

2020 р. 

4.  Мартинюк В.О. Ландшафтно-

екологічний аналіз 

катастроф 

Стихійні явища 

ендогенного 

походження. 

IV, 

 Е-41 

модульна 

контрольна 

робота 

березень  

2020 р. 

5.  Плюта Н.В. Економіка 

природокористуван

ня 

Визначення загальної 

економічної 

ефективності затрат 

на охорону НПС 

IV, 

Е-41 

колоквіум березень  

2020 р. 

6.  Суходольська І.Л. Гідрологія Гідроенергетичні 

ресурси та їх 

використання 

І курс,  

Е–11 

усне 

опитування 

березень  

2020 р. 

7.  Мартинюк Г.В. Органічна та 

біоорганічна хімія 

Основні класи 

органічних сполук. 

Розв’язування 

експериментально-

розрахункових 

завдань 

ІІІ, 

Б-31 

лабораторна 

робота 

березень 

2020 р. 

Органічна та 

біоорганічна хімія 

Модульна 

контрольна робота 1 

ІІ, 

Б-21  

контрольна 

робота 

березень 

2020 р. 
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(2 р.н) 

Аналітична хімія Розв’язування 

розрахункових задач 

з теми «Розчини» 

ІІ,  

Б-21  

(4 р.н) 

контрольна 

робота 

березень 

2020 р. 

Хімія з основами 

геохімії 

Генетичний зв'язок 

міх основними 

класами 

неорганічних сполук 

І, 

Г-11 

лабораторна 

робота 

квітень 

2020 р. 

8.  Лико Д.В. Глобальні 

проблеми 

сучасності 

Внутрішні і зовнішні 

чинники динаміки 

глобальних проблем 

І, 

МГ-51 

презентація, 

усне 

опитування 

квітень 

2020 р. 

9.  Лисиця А.В. Радіологічний 

контроль сировини 

та продукції 

Радіоактивне 

забруднення 

продуктів 

тваринництва і 

тваринної сировини 

І, 

МР-51 

презентація, 

усне 

опитування 

квітень 

2020 р. 

10.  Портухай О.І. Метеорологія та 

кліматологія 

Склад і будова 

атмосфери 

ЕП-11 

(3+4 

р.н.) 

Модульна 

контрольна 

робота 

березень 

2020 р. 

Загальна екологія 

(та неоекологія) 

Основні положення 

біосферології 

(глобальної екології) 

ІІ,  

Е-21 

Тестовий 

модульний 

контроль 

березень 

2020 р. 

Екологічний 

менеджмент і аудит 

Екологічний 

маркетинг та 

екологічні інновації у  

менеджменті 

І, 

МЕ-51, 

МР - 51 

Модульна 

контрольна 

робота 

квітень 

2020 р.  

Основи 

екологічного 

аудиту 

Екологічний аудит як 

ефективний 

інструмент 

екологічного 

менеджменту 

IV,  

Е-41 

Захист 

командних 

проектів 

травень 

2020 р. 

Урбоекологія Міське екологічне 

планування 

І,  

ЕП-11 

Модульна 

контрольна 

робота 

травень 

2020 р. 

11.  Якута О.О. Методика 

туристично-

рекреаційних 

досліджень 

Туристично-

рекреаційний 

профіль міста 

ІІІ,  

ТО-31 

представлен

ня 

презентацій 

квітень 

2020 р. 

12.  Герман Н.В. Екологія Екологічні проблеми 

місцепроживання 

ІІ,  

худ.-

пед. ф-т 

презентація травень 

2020 р. 
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ГРАФІК 

проведення РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ у ІІ семестрі 2019 – 2020 н.р. 

для студентів психолого-природничого факультету, освітній ступінь „БАКАЛАВР” 

спеціальностей: 101 Екологія; 014.07 Середня освіта (Географія); 015 Професійна освіта (Туристичне обслуговування) 

 

№ з/п Назва дисципліни Дата проведення Час проведення Аудиторія Курс, група К-сть 

студентів 

Викладач 

Цикл професійної підготовки Обов’язкові навчальні дисципліни 

1 Моделювання і 

прогнозування стану 

довкілля 

26 березня 2020 р. 14
15

 Г.7, 226 IV, Е-41 15 ст. викл.  

Якута О.О. 

2 Методика навчання географії 6 квітня 2020 р. 14
15

 Г.7, 205 IV, Г-41 8 докт.пед.н., проф. 

Войтович О.П. 

3 Економічна і соціальна 

географія України 

2 квітня 2020 р. 12
45

 Г.7, 209 ІІІ, Г-31 12 к.біол.н., доц. 

Логвиненко І.П. 

4 Туристичне країнознавство березня 2020 р. 14
15

 Г.7, 206 ІІІ, ТО-31 7 к.пед.н., доц. 

Костолович М.І. 

5 Загальне землезнавство квітня 2020 р 12
45

 Г.7, 205 ІІ, Е-21 2 викл. 

Зубкович І.В. 

6 Фізична географія України березня 2020 р. 12
45

 Г.7, 209 ІІ, Г-21 13 ст. викл.  

Якута О.О. 

Цикл загальної підготовки. Дисципліни за вибором 

7 Географія 

зовнішньополітичних 

зв’язків 

квітня 2019 р. 14
15

 Г.7, 210 IV, ТО-41 8 викл. 

Зубкович І.В. 
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ГРАФІК 

проведення РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ у ІІ семестрі 2019 – 2020 н.р. 

для студентів психолого-природничого факультету, освітній ступінь „МАГІСТР” 

спеціальностей: 101 Екологія; 014.07 Середня освіта (Географія) 

 

 

№ з/п Назва дисципліни Дата проведення Час проведення Аудиторія Курс, група К-сть 

студентів 

Викладач 

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни  

1 Людина і природа 15 квітня 2020 р 14
15 

Г. 7, 206 V, Г-51 6 к.біол.н., доц. 

Логвиненко І.П.. 

2 Реабілітація територій, 

забруднених 

радіонуклідами 

2 квітня 2020 р. 14
15 

Г. 7, 226 V, МЕ-51 

V, МР-51 

10 

10 

докт.біол.н., проф. 

Лисиця А.В. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Графіки СРС, РКР та відкритих занять ІІ семестру 2019-2020 н.р. схвалити та затвердити. 

2. Графіки СРС, РКР та відкритих занять ІІ семестру 2019-2020 н.р. подати на затвердження до деканату ППФ. 
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СЛУХАЛИ: 9. Про порушення клопотання перед навчально-методичною комісією психолого-

природничого факультету та Вченою радою РДГУ про схвалення і рекомендацію до затвердження 

і друку «Методичного посібника до написання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 101 «Екологія». Д.В. 

Лико, С.М. Лико. Рівне: РДГУ, 2020. 100с. 

Рецензенти: М.О. Клименко, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри екології, технології 

захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного 

університету водного господарства та природокористування; 

І.О. Сяська, кандидат педагогічних нак, доцент кафедри біології та здоров’я 

людини, голова навчально-методичної комісії психолого-природничого 

факультету Рівненського державного гуманітарного університету 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Порушити клопотання перед навчально-методичною комісією та Вченою 

радою РДГУ про схвалення і рекомендацію до затвердження і друку «Методичного посібника до 

написання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів спеціальності  

101 «Екологія». Д.В. Лико, С.М. Лико. Рівне: РДГУ, 2020. 100с. 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження екзаменаційних білетів державної атестації для складання 

комплексного іспиту з фаху за спец.: 014 «Середня освіта (Географія)» та 015 «Професійна освіта 

(Туристичне обслуговування)» у 2019- 2020 н.р. 

 

Завкафедри проф. Лико Д.В. представила підготовлені проф.: Войтович О.П. та 

Мартинюком В.О. екзаменаційні білети державної атестації для складання комплексного іспиту з 

фаху за спец.: 014 «Середня освіта (Географія)» та 015 «Професійна освіта (Туристичне 

обслуговування)» у 2019- 2020 н.р. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: екзаменаційні білети державної атестації для складання комплексного іспиту з 

фаху за спец.: 014 «Середня освіта (Географія)» та 015 «Професійна освіта (Туристичне 

обслуговування)» у 2019- 2020 н.р. схвалити та затвердити. 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про порушення клопотання перед навчально-методичною комісією психолого-

природничого факультету та Вченою радою РДГУ про схвалення і рекомендацію до затвердження 

освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, що реалізовуватиметься з 01.09.2020 року.  

 

Гарант освітньої програми канд. геогр. наук, проф. Мартинюк В.О. доповів про внесення змін 

до змісту освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, що реалізовуватиметься з 01.09.2020 року, відповідно до рекомендацій 

стейкхолдерів (втому числі і опитування здобувачів вищої освіти)., які були обговорені на 

засіданні методичного семінару кафедри (13 січня 2020 р.) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Порушити клопотання перед навчально-методичною комісією та Вченою 

радою РДГУ про схвалення і рекомендацію до затвердження освітньо-професійної програми 

«Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти, що реалізовуватиметься 

з 01.09.2020 року. 
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СЛУХАЛИ: 12. Про вдосконалення та внесення змін до освітньо-наукової програми третього 

(наукового) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Аспірант Зубкович І.В. та його науковий керівник проф. Лико С.М. щодо доцільності 

введення до числа вибіркових дисциплін «Наукового семінару», що забезпечить оперативне 

обговорення і вирішення науково-методичних проблем які виникають під час проведення 

наукових досліджень. Пропозицію підтримав зовнішній стейкхолдер к.с-г.н. Долженчук В.І., 

директор Рівненської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». Також І. Зубкович 

запропонував програмні результати навчання (ПРН) відкоригувати згідно вимог Національної 

рамки кваліфікацій: третій рівень вищої освіти. 

2. Керівник робочої групи з вдосконалення освітньо-наукової програми (ОНП) третього 

(наукового) рівня вищої освіти ВО спеціальності 101 «Екологія» проф. Лисиця А.В. повідомив про 

те, що з урахуванням пропозицій стейкхолдерів і членів робочої групи в ОНП 2021 року порівняно 

з ОНП 2016 р. і попередніх років запропоновано внести наступні зміни, зокрема: 

ЗП 03 «Англійська мова» змінити на ОК 03 «Іноземна мова» (академічне і професійно-

орієнтоване спілкування), а НПП04 «Методика викладання екології у вищій школі» зробити одним 

з модулів ОК 10 «Виробнича (асистентська) практика» (пропозиції зовнішнього стейкхолдера 

директора Нобельського національного природного парку Діковицького В.М., а також аспірантів 

та їх наукових керівників). 

3. Член робочої групи доц. Суходольська І.Л. озвучила отримані пропозиції стейкхолдерів: 

директора Нобельського національного природного парку Діковицького В.М. і професора 

Мельника В.І. (Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка) до числа вибіркових дисциплін 

додати ВК 11 «Моніторинг та інвентаризація біорізноманіття» і ВК 13 «Теорія і методологія наук 

про Землю». 

 

4. Член робочої групи доц. Портухай О.І. запропонувала схвалити та затвердити внесені 

зміни в ОНП 2021 року спеціальності 101 Екологія третього (наукового) рівня вищої освіти.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: З урахуванням пропозицій стейкхолдерів і членів робочої групи в освітньо-

науковій програмі спеціальності 101 Екологія третього (наукового) рівня вищої освіти 2020 року 

порівняно з ОНП 2016 р. схвалити та затвердити наступні зміни, зокрема: 

1) ЗП 03 «Англійська мова» змінити на ОК 03 «Іноземна мова», а шифр НПП04 «Методика 

викладання екології у вищій школі» змінити на ОК 09.  

2) До числа вибіркових дисциплін додати ВК 10 «Науковий семінар», ВК 11 «Моніторинг та 

інвентаризація біорізноманіття» і ВК 13 «Теорія і методологія наук про Землю». 

3) Привести ПРН у відповідність до вимог Національної рамки кваліфікацій замінивши 

Знання, Уміння тощо. 

 

СЛУХАЛИ: 13. Доповідь к. с.-г. н., доц. Портухай О.І. про результати проведеного 

анкетування Центром моніторингу освіти.  Доповідач акцентувала увагу на результатах, що 

стосуються:  

1) Навчання і викладання за освітньою програмою  

 94,1% респондентів вважає, що форми та методи навчання і викладання сприяють 

досягненню ПРН;  

 87,5% - задоволені методами навчання і викладання,  

 100% - підтверджують, що комунікація викладача та студента все більше 

орієнтується на запити і можливості конкретного студента.  

2) Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність 

 100% респондентів підтвердили поінформованість щодо критеріїв оцінювання та 

форми контролю на початку вивчення навчальної дисципліни  

 94,1% - підтвердили чіткість та зрозумілість форм контролю, а також, що  

оцінювання результатів навчання є об’єктивним, а система накопичення поточних 

балів зрозумілою, доступною та прозорою 

 100% - підтвердили поінформованість щодо ризиків пов’язаних з виявлення плагіату. 

3) Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

 94,1% - матеріально-технічною базою; 
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 100% - підтвердили, що комунікація викладача та здобувача вищої освіти все більше 

зорієнтована на запити і можливості конкретного здобувача;   

 88,2% респондентів зазначають, що задоволені організацією розкладу занять, 11,8% - 

задоволені частково;  

 100 % - не стикалися особисто із випадками хабарництва з боку викладачів чи 

співробітників університету.  

4) Зміст освітньої програми 

В анкетах здобувачі вищої освіти висловили свої пропозиції: перенести дисципліну 

«Цивільна безпека» з основної компоненти навчального плану до вибіркової компоненти, 

збільшити кредити на виробничу (педагогічну) практику. 

Представлені результати анкетування здобувачів вищої освіти доц. Портухай О.І., були 

обговорені викладачами кафедри. Зокрема, акцентовано увагу  на необхідності урізноманітнення 

методів навчання і викладання новітніми інформаційними технологіями та комп’ютерними 

засобами навчання.  

ПОСТАНОВИЛИ: Удосконалювати методи навчання та викладання з використанням 

новітніх інформаційних технологій та комп’ютерними засобами навчання. Пропозиції, щодо 

змісту освітньої програми (перенесення «Цивільної безпеки» у вибірковий компонент, збільшення 

виробничу (педагогічну) практику) врахувати при удосконаленні освітньої програми 2020 року. 

 

 

 

Зав. кафедри                                              Д.В. Лико  

 

 

Секретар            _                  О.К. Рудик 


