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Рівненський державний гуманітарний університет 

Психолого-природничий факультет 

 

Протокол  

від 10 вересня 2020 року          № 12 

засідання кафедри екології, географії та туризму 

 

Завкафедри:     Лико Д.В. 

Секретар:     Лико Д.В. 

 

Присутні: Андрійчук С.В., Войтович О.П., Герман Н.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., Степанюк Я.В., 

Суходольська І.Л., Штокало С.С., Якута О.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обговорення і затвердження на 2020-2021 н.р.:  

- плану:  

 роботи кафедри; 

 виховної роботи кафедри та кураторів академічних груп;  

 роботи наукового та методичного семінарів;  

 курсових робіт та членів комісії із захисту курсових робіт; 

 графіків: відкритих занять; контролю за СРС; ректорських контрольних робіт. 

 плану роботи гуртків, проблемної групи на 20-21н.р. 

2. Про атестацію аспірантів кафедри про наукову роботу за 2019-2020н.р. 

3. Про підготовку до акредитації ОПП 014 «Середня освіта (Географія)» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

4. Про підготовку та проведення четвертої Міжнародної науково-практичної 

конференції «Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку». 

5. Про підготовку та проведення науково-методичного семінару «Географічна освіта у 

шкільних та позашкільних закладах: проблеми, пошуки, перспективи». 

6. Про зустріч зі стейкхолдерами. 

7. Про стан підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідно до 

нових вимог НАЗЯВО для акредитації ОПП. 

8. Про порядок ознайомлення студентів із Положенням про вибір дисциплін та 

формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про обговорення і затвердження на 2020-2021 н.р.: 

1.1. Згідно з поданими пропозиціями кураторів та викладацького складу кафедри 

завкафедрою, проф. Лико Д.В. були представлені для обговорення та затвердження плани, 

які зберігаються в номенклатурі справ кафедри №№: роботи кафедри (61-06); виховної 

роботи кафедри та кураторів академічних груп (61-08); роботи наукового та методичного 

семінарів (61-05). 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Схвалити, затвердити та подати до деканату психолого-природничого 

факультету плани: роботи кафедри; виховної роботи кафедри та кураторів академічних груп ; 

роботи наукового та методичного семінарів. 
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1.2. Затвердження тематики курсових робіт та членів комісії із захисту курсових 

робіт на 2020-2021 н.р. 

І півріччя 2020-2021 н.р. 

 

ТЕМАТИКА курсових робіт О15 Професійна освіта (Туристичне обслуговування) 

«Методика професійного навчання», ТО-41, VII семестр (Викладач: Войтович О.П.). 

1. Застосування творчих методів навчання у закладах передвищої освіти. 

2. Застосування пояснювально-ілюстративних методів навчання у закладах 

передвищої освіти. 

3. Застосування індивідуальних форм навчання у закладах передвищої освіти. 

4. Організація, підготовка, особливості проведення заняття з контролю знань у 

закладах передвищої освіти. 

5. Організація, підготовка, особливості проведення лекційних занять у закладах 

передвищої освіти. 

6. Організація, підготовка, особливості проведення практичних занять у закладах 

передвищої освіти. 

7. Розроблення та використання тестів у закладах передвищої освіти. 

 

Члени комісії: проф. Лико Д.В., проф. Мартинюк Г.В., доц. Костолович М.І. 

 

Тематика курсових на 2020-2021 н.р., з дисципліни «Економічна і соціальна 

географія України» студентів 3-го курсу (5 семестр) спеціальності 014.07 Середня освіта 

(Географія) (викладач - Логвиненко І.П.). 

 

Басюк І.  - Україна на політичній карті світу 

Василишина Т. - Українська діаспора 

Горожанкін І. - Географія релігій України 

Дехтярчук А. - Економіко-географічна характеристика сільського господарства України 

Кириченко А. - Зовнішні зв’язки України 

Ковальчук К. - Географія туризму та рекреації України 

Лобова К. - Історія формування території України 

Непевний І. - Роль і місце України в світовому господарстві 

Нечитайло Д. - Географія населення України 

Петрик М. - Альтернативна електроенергетика в Україні 

Приймак О. - Соціальний комплекс України 

Середа О. - Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України 

Шимчук Б. - Транспортний комплекс України 

 
Члени комісії: проф. Лико Д.В., проф. Мартинюк В.О., доц. Суходольська І.Л. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Подану викладачами кафедри тематику курсових робіт та членів 

комісії із захисту курсових робіт на 2020-2021 н.р. схвалити та затвердити. 

 

1.3. Затвердження графіків: відкритих занять; контролю за СРС; ректорських 

контрольних робіт. 
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Графік відкритих занять на І семестр 2020 – 2021 н. р. 

 для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» 

психолого-природничого факультету 

 
№ 

з/п 

ПІБ викладача, 

вчений ступінь, 

вчене звання 

Назва дисципліни Тема 

(форма проведення) 

Курс,  

група 

Термін 

виконання 

1.  Логвиненко І.П., 

к.б.н., доц. 

Економічна і соціальна 

географія України 

Суспільно-географічне 

районування України  

(лекція) 

ІІІ курс, 

Г-31 

18.09.  

2020 р. 

2.  Лико Д.В., д.с.-

г.н., проф. 

Вступ до фаху Вивчення структури 

освітньо-професійної 

програми спеціальності 

(лекція) 

І курс,  

Е-11 

21.09. 

2020 р. 

3.  Войтович О.П., 

д.пед.н., доц. 

Основи технологій 

виробництва 

Лісове і деревообробне 

виробництво та 

виробництво 

будівельних матеріалів 

(лекція) 

ІІ курс, 

 Г-21,  

22.09. 

2020 р. 

4.  Портухай О.І., 

к.с.-г.н., доц. 

Метеорологія і 

кліматологія 

Атмосфера Землі: 

будова та властивості 

(лекція) 

І курс, 

Г-11 

 

22.09. 

2020 р. 

5.  Мартинюк В.О., 

к.г.н., доц. 

Географія материків і 

океанів 

Світовий океан. 

Походження, 

геологічна будова та 

рельєф дна Світового 

океану 

(практичне заняття) 

ІІ курс, 

Г-21 

28.09. 

2020 р. 

6.  Лико С.М., к.с.-

г.н., доц. 

Геологія Сонячна система, її 

будова та властивості 

(лекція) 

І курс, 

Г-11 

28.09. 

2020 р. 

7.  Суходольська 

І.Л., к. б. н., доц. 

Методологія та організація 

наукових досліджень 

Методи екологічних 

досліджень (лекція) 

МР-51,  

МЕ-51 

2.10. 

2020 р. 

8.  Герман Н.В., 

к.пед.н., доц. 

Регіональні ринки туризму Методика дослідження 

національного 

туристичного ринку 

(практичне заняття) 

ТО-41 6.10. 

2020 р. 

9.  Костолович М.І., 

к.пед.н., доц. 

Техноекологія  Характеристика впливу 

хімічної промисловості 

на довкілля та стан 

здоров’я людини. 

Заходи боротьби зі 

шкідливим впливом  

(лекція) 

ІІ курс,  

Е-21 

7.10. 

2020 р. 

10.  Лисиця А.В., 

д.б.н., проф. 

Хімія радіоактивних 

елементів 

Зв'язок хімії 

радіоактивних 

елементів з 

радіоекологією та 

радіобіологією 

(практичне заняття) 

ІІ курс,  

МР-61 

13.10. 

2020 р. 

11.  Якута О.О. Геоморфологія  Ендогенні процеси і 

рельєф (практичне 

заняття) 

І курс, 

Г-11 

15.10. 

2020 р. 

12.  Мартинюк Г.В., 

к.х.н., доц. 

Аналітична хімія Ідентифікація 

неорганічної сполуки 

(лабораторна робота) 

ІІ курс,  

СБЗ-21 

18.10. 

2020 р. 
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Графік контролю за самостійною роботою  

на І семестр  2020 – 2021 н.р. для здобувачів вищої освіти  

ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» психолого-природничого факультету 

 
№ 

з/п 

Назва 

дисципліни 

Курс,  

група 

Тема Форма 

контрол

ю 

Термін 

виконанн

я 

ПІБ 

викладача, 

вчений 

ступінь, вчене 

звання 

1. Економічна і 

соціальна 

географія 

України  

ІІІ курс, 

 Г-31 

Регіональні 

особливості зайнятості 

та безробіття 

населення України 

Тестуванн

я  

Жовтень 

2020 р. 

Логвиненко 

І.П., к.б.н., доц. 

2. Методика 

навчання 

географії 

ІV курс, 

Г-41 

Сучасні технології 

навчання географії 

Індиві-

дуальна 

Жовтень 

2020 р. 

Войтович О.П., 

д.пед.н., доц. 

3. Ландшафтознав

ство 

ІІ курс,  

Г-21 

Теоретичні проблеми 

ландшафтознавства 

Презентац

ія 

Жовтень 

2020 р. 

Мартинюк 

В.О., к.г.н., 

доц. 

4. Техноекологія ІІ курс, 

Е-21 

Оцінка техногенного 

екологічного стану 

територій 

адміністративних 

областей України 

Презентац

ія  

Жовтень 

2020 р. 

Костолович 

М.І., к.пед.н., 

доц. 

5. Реабілітація 

територій 

забруднених 

радіонуклідами 

І курс, 

МР-51, 

МЕ-51 

Заслуховування і 

аналіз «планів-

проектів» з реабілітації 

певної території або 

населеного пункту 

забруднених 

радіонуклідами 

Бесіда, 

презентац

ії «планів-

проектів» 

Листо-пад 

2020 р. 

Лисиця А.В., 

д.б.н., проф. 

6. Практикум з 

проблем 

регіонального 

розвитку 

ІІ курс, 

МГ-61 

Проект стратегії 

розвитку локальної 

території 

Презентац

ія 

Листопад 

2020 р 

Портухай О.І., 

к.с.-г.н., доц. 

7. Геоморфологія І курс, 

Г-11 

Класифікація 

морфодинамічних 

процесів 

Презентац

ія  

Листопад 

2020 р. 

Якута О.О. 

8. Вступ до фаху І курс, Е-

11 

Болонська система 

освіти 

Тестуванн

я  

Листопад 

2020 

Лико Д.В., д.с.-

г.н., проф. 

9. Регіональні 

ринки туризму 

ІV курс, 

ТО-41 

Вплив туризму на 

національну та 

регіональну економіку 

Опитуван

ня  

Листопад 

2020 р. 

Герман Н.В., 

к.пед.н., доц. 

10. Аналітична 

хімія 

ІІ курс, 

СБ-21 

Розчини Підсумко

ва 

контрольн

а робота 

Жовтень 

2020 р. 

Мартинюк Г.В., 

к.х.н., доц. 

11. Геологія І курс,  

Г-11 

Класифікація мінералів Презентац

ія  

Листопад 

2020 р. 

Лико С.М., к.с.-

г.н., доц. 

12. Методологія та 

організація 

наукових 

досліджень 

І курс, 

МР-51,  

МЕ-51 

Реєстрація профілю в 

Google Академії та 

ORCID. Особливості 

пошуку та 

використання 

інформації 

усне 

опитуван

ня, 

перевірка 

реєстрації 

профілю 

Листопад 

2020 р. 

Суходольська 

І.Л. 

к.б.н., доц. 
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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Проректор з науково-педагогічної 

та навчально-методичної  роботи 

 

_____________ проф. Пелех Ю.В. 

„____” _____________ 2020 р. 

«ПОГОДЖЕНО» 

Начальник навчально-методичного 

відділу (ліцензування та акредитації) 

 

__________________Байло О.А. 

„_____” ____________ 2020 р. 

ГРАФІК 

проведення РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ у ІІ семестрі 2020 – 2021 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 Геоморфологія 15 квітня 2021 р. 14
15

 Г.7, 209 І, Г-11 17 ст. викл. Якута О.О. 

2 Екологія рослин та фітоценозів 9 квітня 2021р. 14
15

 Г.7, 210 І, Е-11 2 к.біол.н., доц. 

Суходольська І.Л. 

 3 Загальне землезнавство 16 квітня 2021 р. 14
15

 Г.7, 206 ІІ, Е-21 6 ст. викл. Якута О.О. 

4 Моніторинг довкілля 30 березня 2021 р. 14
15

 Г.7, 210 ІІІ, Е-31 2 к.с-г.н., проф. Портухай О.І. 

5 Економічна і соціальна 

географія України 

6 квітня 2021 р. 14
15

 Г.7, 209 ІІІ, Г-31 13 к.біол.н., доц. 

Логвиненко І.П. 

6 Методика навчання географії 12 квітня 2021 р. 14
15

 Г.7, 205 IV, Г-41 12 докт.пед.н., проф. 

Войтович О.П. 

7 Методика професійного 

навчання 

24 березня 2021 р. 14
15

 Г.7, 206 IV, ТО-41 8 докт.пед.н., проф. 

Войтович О.П. 

Цикл загальної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни 

8 Ландшафтознавство 22 березня 2021 р. 14
15

 Г.7, 209 ІІ, Г-21 16 к.геогр.н., проф. 

Мартинюк В.О. 
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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Проректор з науково-педагогічної 

та навчально-методичної  роботи 

 

_____________ проф. Пелех Ю.В. 

„____” _____________ 2020 р. 

«ПОГОДЖЕНО» 

Начальник навчально-методичного 

відділу (ліцензування та акредитації) 

 

__________________Байло О.А. 

„_____” ____________ 2020 р. 

 

ГРАФІК 

проведення РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ у ІІ семестрі 2020 – 2021 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 Географічний простір 

Землі 

5 квітня 2021 р 14
15 

Г.7, 206 V, МГ-51 6 к.геогр.н., проф. 

Мартинюк В.О. 

2 Реабілітація територій, 

забруднених 

радіонуклідами 

2 квітня 2021 р. 14
15 

Г.7, 209 V, МЕ-51 

V, МР-51 

3 

2 

докт.біол.н., проф. 

Лисиця А.В. 
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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Проректор з науково-педагогічної 

та навчально-методичної  роботи 

 

_____________ проф. Пелех Ю.В. 

„____” _____________ 2019 р. 

«ПОГОДЖЕНО» 

Начальник навчально-методичного 

відділу (ліцензування та акредитації) 

 

__________________ Байло О.А. 

„_____” ____________ 2020 р. 

ГРАФІК 

проведення РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ у І семестрі 2020 – 2021 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 Хімія з основами біогеохімії 10 вересня 2020 р. 14
15

 

 

Г.7, 210 ІІ, Е-21 6 д.пед.н., проф. 

Войтович О.П. 

 

2 Загальна екологія (та 

неоекологія) 

14 вересня 2020 р. 14
15

 Г.7, 206 ІІІ, Е-31 2 к.с-г.н., проф. 

Портухай О.І. 

 

3 Методика туристично-

рекреаційних досліджень 

1 жовтня 2020 р. 14
15

 Г.7, 205 IV, ТО-41 7 ст. викл. Якута О.О. 

Цикл загальної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни 

4 Біогеографія 8 жовтня 2020 

 

14
15

 Г.7, 209 IV, Г-41 12 к.біол.н., доц. 

Логвиненко І.П. 

Цикл професійної підготовки. Дисципліни за вибором 

5 Хімія з основами геохімії 29 вересня 2020 р. 14
15

 

 

Г.7, 205 ІІ, Г-21 17 к.хім.н., доц 

Мартинюк Г.В. 

 

6 Теорія та методологія 

географічної науки 

6 жовтня 2020 14
15

 Г.7, 209 ІІІ, Г-31 13 к.біол.н., доц. 

Суходольська І.Л. 
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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Проректор з науково-педагогічної 

та навчально-методичної  роботи 

 

_____________ проф. Пелех Ю.В. 

„____” _____________ 2020 р. 

«ПОГОДЖЕНО» 

Начальник навчально-методичного 

відділу (ліцензування та акредитації) 

 

__________________ Байло О.А. 

„_____” ____________ 2020 р. 

 

ГРАФІК 

проведення РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ у І семестрі 2020 – 2021 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 Екологічний менеджмент і 

аудит 

12жовтня 2020 р. 14
15 

Г. 7, 209 VІ, МЕ-61 

VІ, МР-61 

9 

9 

к.с-г.н., доц. 

Портухай О.І. 

 

2 Методика викладання 

фахових географічних 

дисциплін 

8жовтня 2020 р. 14
15

 Г. 7, 205 VI, МГ-61 6 к.пед.н., доц. 

Костолович М.І. 

 

Костолович М.І. представила для обговорення та затвердження план роботи гуртків, проблемної групи на 2020-2021н.р. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Схвалити та затвердити: 

1. Графіки: відкритих занять; контролю за СРС; ректорських контрольних робіт та подати до деканату психолого-природничого 

факультету. 

2. План роботи гуртків, проблемної групи на 2020-2021н.р. 
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СЛУХАЛИ: 2. Про атестацію аспірантів кафедри про наукову роботу за 2019-2020 н.р. та 

за ІІІ квартал 2020 року. 

 

2.1. Звіт аспіранта 3-го року денної форми навчання спеціальності 101 Екологія 

Андрійчука Сергія Володимировича про виконання індивідуального плану роботи за 

2019-2020 н.р. та за ІІІ квартал 2020 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт аспіранта 3-го року навчання Андрійчука Сергія Володимировича про 

виконання індивідуального плану роботи за 2019-2020 н.р. та за ІІІ квартал 2020 року 

схвалити та затвердити. 

2. Атестувати аспіранта Андрійчука С.В. за 2019-2020 н.р. 

3. Затвердити індивідуальний план роботи аспіранта на 2020-2021 н.р. 

 

2.2. Звіт аспіранта 3-го року вечірньої форми навчання спеціальності 101 Екологія 

Штокала Степана Степановича про виконання індивідуального плану роботи  

за 2019-2020 н.р. та за ІІІ квартал 2020 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт аспіранта 3-го року навчання Штокала Степана Степановича про виконання 

індивідуального плану роботи за 2019-2020 н.р. та за ІІІ квартал 2020 року схвалити та 

затвердити. 

2. Атестувати аспіранта Штокала С.С. за 2019-2020 н.р. 

3. Затвердити індивідуальний план роботи аспіранта на 2020-2021 н.р. 

 

2.3. Звіт аспіранта вечірньої форми навчання 2-го року навчання спеціальності  

101 Екологія Степанюка Ярослава Вікторовича про виконання індивідуального плану 

роботи за 2019-2020 н.р. та за ІІІ квартал 2020 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт аспіранта 2-го року навчання Степанюка Ярослава Вікторовича про 

виконання індивідуального плану роботи за 2019-2020 н.р. та за ІІІ квартал 2020 року. 

схвалити та затвердити. 

2. Атестувати аспіранта Степанюка Я.В. за 2019-2020 н.р. 

3. Затвердити індивідуальний план роботи аспіранта на 2020-2021 н.р. 

 

2.4. Звіт аспіранта 4-го року навчання спеціальності 101 Екологія Савчук Любові 

Кузьмівни про виконання індивідуального плану роботи  

за 2019-2020 н.р. та за ІІІ квартал 2020 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. 4-го року навчання спеціальності 101 Екологія Савчук Любові Кузьмівни про 

виконання індивідуального плану роботи за 2019-2020 н.р.  

2. Атестувати аспіранта Савчук Любов Кузьмівну за 2019-2020 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про підготовку до акредитації ОПП 014 «Середня освіта 

(Географія)»другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Гарант ОПП 014 «Середня освіта (Географія)»другого (магістерського) рівня вищої 

освіти проф. Мартинюк В.О. доповів про стан підготови до акредитації ОПП. Він 

акцентував увагу на завершенні проєкту Відомостей про самооцінювання освітньої 

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

ПОСТАНОВИЛИ Інформацію прийняти до відома.  
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СЛУХАЛИ: 4. Про підготовку та проведення четвертої Міжнародної науково-практичної 

конференції «Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку». 

 

Відповідно до РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 17-01-03 від вересня 2019 року «Про 

формування плану проведення наукових конференцій РДГУ на 2020 рік» кафедрою було 

подано до графіку проведення  РДГУ IV Міжнародної науково-практична конференція 

«Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку».  

У зв’язку з цим вищевказану конференцію заплановано провести 22-24 вересня 2020 

року. 

До цього часу необхідно підготувати всі необхідні матеріали та подати їх на сайт 

університету та кафедри та для ознайомлення представниками інщих закладів вищої 

освіти. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію прийняти до відома та провести IV Міжнародну науково-

практичну конференцію «Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого 

розвитку у зазначені терміни. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про підготовку та проведення науково-методичного семінару «Географічна 

освіта у шкільних та позашкільних закладах: проблеми, пошуки, перспективи». 

 

 Проф. Мартинюком В.О. представлено програму науково-методичного семінару 

«Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах: проблеми, пошуки, 

перспективи», який відбудеться 23 вересня 2020 року на кафедрі екології, географії та 

туризму психолого-природничого в режимі online У семінарі візьмуть участь провідні 

науковці, учителі географії, методисти загальноосвітніх навчальних закладів, 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Обласного 

комунального позашкільного навчального закладу «Рівненська Мала Академія наук 

учнівської молоді» Рівненської облради.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію прийняти до відома та провести науково-методичний 

семінар «Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах: проблеми, пошуки, 

перспективи» у зазначені терміни. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про зустріч зі стейкхолдерами. 

 

Проф. Мартинюк В.О. доповів про досвід залучення професіоналів-практиків, 

експертів в галузі та роботодавців до аудиторних занять. 

Ковальчук І.П. (д-р геогр. наук, проф., зав. кафедри геодезії, картографії та туризму 

НУБІП України, Київ) провів лекцію на тему  «Методологія річково-басейнового підходу 

та її реалізація (на прикладі верхнього Дністра)»  

До розгляду слухачів було запропоновано такі питання: 

1. Методологія, басейновий підхід до досліджень навколишнього середовища. 

2. Сутність геоекологічного картографування взагалі і картографування річково-

басейнових систем (РБС) зокрема. 

3. Актуальність укладання геоекологічних атласів різнорангових РБС. 

4. Стан вивчення і вирішення проблеми атласного картографування РБС. 

5. Пропонована структура геоекологічного атласу РБС. 

6. З нашого досвіду атласного геоекологічного картографування РБС 

На прикладі «Геоекологічного атласу РБС Бережниці» було представлено серію 

тематичних карт з детальним їхнім аналізом та оціночними характеристиками. 
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Сокол Т. К. (учитель географії, методист кафедри точних і природничих дисциплін 

Рівненської гуманітарної гімназії)  провела лекцію «Інтеграція природничих наук у 

змісті старшої школи: від теорії до практики» 

1. Інтеграція наук як вимога часу. 

2. Сутність та завдання шкільного предмету «Природничі науки». 

3. Українські проекти інтегрованого курсу «Природничі науки». 

4. Досвід Рівненської гуманітарної гімназії з вивчення «Природничих наук». 

Об’єднання предметів у інтегровані курси є світовою тенденцією, яка дає гарні 

результати. Природничі науки об’єднані в один предмет у шкільних програмах США, 

Канади, Сінгапуру, Ізраїлю та в багатьох країнах Європи. Міністерство освіти та науки 

України у 2018 році дало старт експерименту із запровадження єдиного курсу для 

старшокласників «Інтегрований курс. Природничі науки.» Предмет об’єднує географію, 

біологію, фізику, хімію, астрономію, екологію та дозволяє сформувати в учнів інтегральне 

уявлення про цілісний погляд (у методологічному аспекті) на такі ключові поняття, як 

природний територіальний комплекс, ландшафт, екосистема, геосистема, біоценоз, 

біогеоценоз, а також розширити пізнавальні можливості про функціонально-динамічні 

особливості геохімічних, геофізичних, біотичних процесів, екологічних процесів на різних 

рівнях географічної оболонки. Рівненська гуманітарна гімназії є експериментальним 

майданчиком з втілення інтегрованого курсу «Природничі науки» під егідою МОН 

України. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Долучати до аудиторних занять експертів у галузі, роботодавців, 

оскільки це є позитивною практикою, сприяє передачі практичного досвіду здобувачам 

вищої освіти, розширює науково-пізнавальні орієнтири та прикладні аспекти 

дослідницької діяльності, мотивує до навчання та поглиблення знань.  

 

СЛУХАЛИ: 7. Про стан підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін 

відповідно до нових вимог НАЗЯВО для акредитації ОПП. 

 

Завкафедри ознайомила професорсько-викладацький склад кафедри з новими 

вимогами щодо підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідно до 

нових вимог НАЗЯВО для акредитації ОПП.  

Згідно з новими вимогами НАЗЯВО на кафедрі повинна бути наявна наступна 

документація, яка розроблена викладачами кафедри зі внесеними змінами та 

доповненнями (при необхідності), зокрема: 

 робочі програми навчальних дисциплін; 

 силабуси; 

 робочі програми практик; 

 перелік баз практик і договорів; 

 звіти з практик; 

 вимоги до виконання кваліфікаційних робіт; 

 документ із обгрунтуванням стейкхолдерів (рецензії, відгуки); 

 документи та інші матеріали, що підтверджують зміни, внесені до ОП за 

результатами останнього перегляду, з мотивацією, чим вони обгрунтовані; 

 стандарти вищої освіти, професійні стандарти (за наявності); 

 протоколи, на яких обговорювались зміни змісту освітніх компонентів; 

 документи, що стосуються аналізу ринку праці тощо. 

Завкафедри наголосила всім викладачам про те, що в разі змін в ОП та робочих 

програмах дисциплін повідомляти про ці зміни з обгрунтуванням та обговорювати їх на 

засіданнях кафедри. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Викладачам кафедри підготувати навчально-методичного забезпечення 

дисциплін відповідно до нових вимог НАЗЯВО для акредитації ОПП. 

 

СЛУХАЛИ:8. Про порядок ознайомлення студентів із Положенням про вибір дисциплін 

та формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти. 

 

Канд. с.-г. н., проф. Портухай О.І.  Доповіла про порядок ознайомлення студентів із 

«Положенням про вибір дисциплін та формування індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувачів вищої освіти». 

Портухай О.І. наголосила, що записи здобувачів вищої освіти на вивчення обраних 

дисциплін здійснюються на підставі власноруч написаних заяв на ім'я декана у такі 

терміни:  

- здобувачі вищої освіти І-ІІІ курсу денної форми навчання - до 15 квітня 

навчального року, що передує навчальному року, у якому розпочинається вивчення 

вибіркових дисциплін; 

- здобувачі вищої освіти І-ІІІ курсу заочної форми навчання - не пізніше 15 червня 

навчального року, що передує навчальному року, у якому розпочинається вивчення 

вибіркових дисциплін;  

- здобувачі вищої освіти денної і заочної форми, що вступили на навчання за 

освітнім рівнем магістра - до 10 вересня поточного навчального року (для вивчення 

вибіркових дисциплін у другому семестрі).  

Заяву здобувач вищої освіти подає в деканат, де вона зберігається протягом усього 

терміну його навчання. За донесення інформації до здобувачів вищої освіти та написання 

заяв відповідає куратор групи. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Положення про вибір дисциплін та формування індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти прийняти до відома та донести інформацію 

до студентів кураторам груп. 

 

 

 

Завідувач кафедри       __________           Д.В. Лико  

 

 

Секретар                      ______________    Лико Д.В.  


