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Рівненський державний гуманітарний університет 

Психолого-природничий факультет 

 

Протокол  

від 08 грудня 2020 року         № 16 

засідання кафедри екології, географії та туризму 

 

Завкафедри:    Лико Д.В. 

Секретар:    Лико Д.В. 

 

Присутні: 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., 

Рудик О.К., Портухай О.І., Сачук Р.М., Суходольська І.Л., Якута О.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про допуск кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го курсу денної 

форми навчання спец. 101 «Екологія» та «Радіоекологія» до захисту й подання їх на сайт 

РДГУ для перевірки на наявність академічного плагіату 

2. Про допуск кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го курсу денної та 

заочної форми навчання спец. 014 «Середня освіта (Географія)» до захисту й подання їх 

на сайт РДГУ для перевірки на наявність академічного плагіату. 

3. Про проведені відкриті заняття викладачів кафедри. 

4. Про підготовку до зимової заліково-іспитової сесії 2020-2021 н.р. 

5. Про Наказ РДГУ № 222-01-01 від 27 листопада 2020 р. «Про дотримання в РДГУ 

антикорупційного законодавства України, недопущення посадових зловживань і 

хабарництва в освітньому процесі, виключення фактів порушень під час проведення 

заліково-екзаменаційних сесій 2020/2021 н.р.). 

6. Про преміювання науково-педагогічних працівників кафедри. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про допуск кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го курсу 

денної форми навчання спец. 101 «Екологія» та «Радіоекологія» до захисту й подання їх 

на сайт РДГУ для перевірки на наявність академічного плагіату. 

Завкафедри проф. Лико Д.В. та наукові керівники дипломних робіт студентів ІІ–го 

курсу денної форми навчання спец. 101 «Екологія» та «Радіоекологія» – проф.: Лико Д.В., 

Лико С.М., Суходольська І.Л., Герман Н.В., Костолович М.І., Мартинюк В.О., Портухай 

О.І., Лисиця А.В. повідомили про те, що кваліфікаційні роботи студентів майже 

завершені. 

Згідно графіку, студентські кваліфікаційні роботи, оформлені відповідно до вимог в 

готовому до захисту вигляді, для перевірки на наявність академічного плагіату в 

електронному вигляді будуть надіслані на офіційну пошту РДГУ у зазначені терміни -  

до 15 грудня 2020 р. Після чого буде надано Звіт системи та висновок експерта, які будуть 

відправлені на електронну пошту кафедри або наукового керівника, що надіслали роботи 

на перевірку.  

Рішення щодо допущення до захисту кваліфікаційної роботи студента, яка була 

перевірена на наявність академічного плагіату і потребує значного доопрацювання, 

приймає комісія, склад якої формує завідувач випускової кафедри. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Кваліфікаційні роботи студентів ІІ–го курсу магістратури денної форми навчання 

спец. 101 «Екологія» та «Радіоекологія» вважати завершеними. 

2. Подати завершені кваліфікаційні роботи студентів ІІ–го курсу магістратури денної 

форми навчання спец. 101 «Екологія» та «Радіоекологія» для перевірки на наявність 

академічного плагіату в електронному вигляді на офіційну пошту РДГУ у зазначені 

терміни - до 15 грудня 2020 р. 

3. Рішення щодо допущення до захисту кваліфікаційної роботи студента, яка була 

перевірена на наявність академічного плагіату і потребує значного доопрацювання, 

приймає комісія, склад якої формує завідувач випускової кафедри.  
 

Допуск до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти   

ІI курсу магістратури  2020-2021 н.р.  

ДЕННОЇ форми навчання спеціальності 101 «ЕКОЛОГІЯ» (гр. МЕ-61)  

 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, 

посада 

1 

Довгалюк Людмила 

Валеріївна 

Оцінка впливу техногенного забруднення на 

повітря урбоекосистеми та прилеглої 

агросфери (на прикладі міста Рівне) 

Герман Наталія 

Володимирівна, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

2 

Дубина Валерія 

Валентинівна 

Оцінка розвитку людського потенціалу 

Рівненської області в контексті сталого 

суспільства 

Костолович Марія 

Ігорівна,  

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

3 

Касянчук Василь Юрійович Оцінка стану гідроекосистеми річки Іква за 

видовим багатством фітопланктону 
Суходольська Ірина 

Леонідівна, 

кандидат біологічних 

наук, доцент 

4 

Кравченя Наталія Петрівна Біоіндикаційні дослідження урбоекосистеми 

м. Рівне 

Лико Дарія Василівна, 

доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор 

5 

Омельчук Сергій 

Володимирович 

Еколого-географічна оцінка сучасного стану 

водно-болотних угідь Рівненського 

природного заповідника 

Мартинюк Віталій 

Олексійович, 

кандидат географічних 

наук, професор 

6 

Савчук Олексій 

Олександрович 

Особливості екологічних умов існування та 

видовий склад флори м. Шепетівка 

Лико Дарія Василівна, 

доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор 

7 

Степанчук Роман 

Володимирович 

Оцінка ризиків для здоров’я населення м. 

Рівне від стану водних ресурсів 

Лико Дарія Василівна, 

доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор 

8 

Цехмайструк Олена 

Василівна 

Геоекологічна оцінка розвитку туризму в 

Шацькому національному природному 

парку 

Мартинюк Віталій 

Олексійович, 

кандидат географічних 

наук, професор 

9 

Швець Галина Іванівна Еколого-ценотичні особливості раритетних 

видів флори Волинського Полісся 
Лико Сергій 

Михайлович, 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук, професор 
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Допуск до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти   

ІI курсу магістратури 2020-2021 н.р.  

ДЕННОЇ форми навчання  спеціальності 101 «ЕКОЛОГІЯ»  

(освітньо-професійна програма «РАДІОЕКОЛОГІЯ») (гр. МРЕ-61)  

 

№ 

з/

п 

ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, посада 

1 

Глюза Ганна Анатоліївна Ландшафтно-геохімічний аналіз 

території Ківерцівського 

національного природного парку 

«Цуманська пуща» 

Лико Дарія Василівна, 

доктор сільськогосподарських 

наук, професор 

2 

Гурська Вікторія Віталіївна Особливості виробництва 

сільськогосподарської продукції на 

радіаційно забруднених територіях 

Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських 

наук, професор 

3 

Іщук Яна Михайлівна Формування Національної 

екологічної мережі України на 

радіоактивно забруднених територіях 

Портухай Оксана Іванівна, 

кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 

4 

Кисіль Альона Леонідівна Постпірогенне відновлення лісів 

Волинського Полісся 

Портухай Оксана Іванівна, 

кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 

5 

Мазур Альона Ігорівна Формування Смарагдової мережі на 

радіоактивно забруднених територіях 

Портухай Оксана Іванівна, 

кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент  

6 

Мельничук Іван Петрович Способи дезактивації радіаційно 

забруднених об’єктів  

Лисиця Андрій Валерійович, 

доктор біологічних наук, 

професор 

7 

Новорок Кирило Сергійович Сучасний розподіл радіонуклідів у 

лісових екосистемах 

Портухай Оксана Іванівна, 

кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 

8 

Огородник Олександра 

Володимирівна 

Агроекологічні особливості 

вирощування зернових культур в зоні 

радіоактивного забруднення 

Портухай Оксана Іванівна, 

кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 

9 

Розман Марина Віталіївна Радонові джерела в Україні та їх 

використання в медичній практиці 

Лисиця Андрій Валерійович, 

доктор біологічних наук, 

професор 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про допуск кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го курсу 

денної та заочної форми навчання спец. 014 «Середня освіта (Географія)» до захисту й 

подання їх на сайт РДГУ для перевірки на наявність академічного плагіату. 

Наукові керівники дипломних робіт студентів ІІ–го курсу денної та заочної форм 

навчання 014 «Середня освіта (Географія)» – проф.: Лико Д.В., Лико С.М., Суходольська 

І.Л., Герман Н.В., Мартинюк В.О., Портухай О.І., Лисиця А.В. повідомили про те, що 

кваліфікаційні роботи студентів майже завершені. 

Згідно графіку, студентські кваліфікаційні роботи, оформлені відповідно до вимог в 

готовому до захисту вигляді, для перевірки на наявність академічного плагіату в 

електронному вигляді будуть надіслані на офіційну пошту РДГУ у зазначені терміни:  

 денна форма навчання - до 15 грудня 2020 р.; 

 заочна форма навчання – до 20 грудня 2020 р. 

 Після чого буде надано Звіт системи та висновок експерта, які будуть відправлені на 

електронну пошту кафедри або наукового керівника, що надіслали роботи на перевірку.  

Рішення щодо допущення до захисту кваліфікаційної роботи студента, яка була 

перевірена на наявність академічного плагіату і потребує значного доопрацювання, 

приймає комісія, склад якої формує завідувач випускової кафедри. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ІІ курсу магістратури денної та 

заочної форми навчання спец. 014 «Середня освіта (Географія)» вважати 

завершеними. 

2.  Подати завершені кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ІІ курсу 

магістратури денної та заочної форми навчання спец. 014 «Середня освіта 

(Географія)» для перевірки на наявність академічного плагіату в електронному 

вигляді на офіційну пошту РДГУ у зазначені терміни: 

 денна форма навчання - до 15 грудня 2020 р.; 

 заочна форма навчання – до 20 грудня 2020 р. 

3. Рішення щодо допущення до захисту кваліфікаційної роботи студента, яка була 

перевірена на наявність академічного плагіату і потребує значного доопрацювання, 

приймає комісія, склад якої формує завідувач випускової кафедри. 

4. Призначити рецензентів кваліфікаційних робіт студентів ІІ–го курсу магістратури 

денної та заочної форм навчання спец. 014 «Середня освіта (Географія)», зокрема: 

 

Допуск до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти   

ІI курсу магістратури 2020-2021 н.р.  ДЕННОЇ форми навчання  

спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)» денної форми навчання (гр. МГ-61)  

 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, посада 

1.  

Батьковець Яна Ігорівна Геоекологічний стан басейну річки 

Сіверський Донець 

Суходольська Ірина Леонідівна,  

кандидат біологічних наук, 

доцент 

2.  

Довжик Юлія 

Володимирівна 

Ландшафтно-екологічний аналіз 

Каховського водосховища 

Суходольська Ірина Леонідівна,  

кандидат біологічних наук, 

доцент 

3.  

Окуневич Дмитро 

Ярославович 

Гідроенергетичний потенціал річок 

Карпатського регіону України 

Суходольська Ірина Леонідівна,  

кандидат біологічних наук, 

доцент 

4.  

Павлович Альбіна 

Миколаївна 

Гідроекологічний стан басейну річки 

Іква 

Суходольська Ірина Леонідівна,  

кандидат біологічних наук, 

доцент 

5.  

Савчук Сергій Юрійович Трансформація структури і 

функціонування агропромислового 

комплексу Північно-Західного 

соціально-економічного району 

Портухай Оксана Іванівна,  

кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 

 

Допуск до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти   

ІI курсу магістратури 2020-2021 н.р.  ДЕННОЇ форми навчання  

спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)» заочної форми навчання (гр. МГ-61)  

 

1.  
Антонюк Іван 

Володимирович 

Географо-туристичні маршрути 

Ківерцівського національного 

природного парку «Цуманська пуща» 

Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських 

наук, професор 

2.  
Бабенко Владислав 

Сергійович 

Географія геохімічних провінцій в 

Україні 

Лисиця Андрій Валерійович, 

доктор біологічних наук, 

професор 

3.  

Войтович Оксана Петрівна Методика навчання технологій 

виробництва майбутніх вчителів 

географії 

Лико Дарія Василівна, 

доктор сільськогосподарських 

наук, професор 
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4.  

Дубина Валерія 

Валентинівна 

Географія місць захоронення 

радіоактивних відходів 
Лисиця Андрій Валерійович, 

доктор біологічних наук, 

професор 

5.  

Капітула Світлана 

Сергіївна 

Еколого-географічний аналіз 

землекористування в Рівненській 

області 

Портухай Оксана Іванівна,  

кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 

6.  

Костолович Марія Ігорівна Краєзнавчо-туристична діяльність в 

системі навчальної роботи закладу 

загальної середньої освіти 

Лисиця Андрій Валерійович, 

доктор біологічних наук, 

професор 

7.  

Крупич Марія 

Вячеславівна 

Еколого-рекреаційний потенціал 

Рівненського адміністративного 

району 

Герман Наталія 

Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент 

8.  

Логвиненко Ірина 

Павлівна 

Сучасні проблеми соціально-

економічного розвитку Рівненської 

області та їх висвітлення в 

краєзнавчій роботі 

Лико Дарія Василівна,  

доктор сільськогосподарських 

наук, професор 

9.  

Суравцева Марина 

Олексіївна 

Геоекологічна оцінка озер Льва-

Горинського фізико-географічного 

району 

Мартинюк Віталій 

Олексійович, 

кандидат географічних наук, 

професор 

10.  
Суходольська Ірина 

Леонідівна 

Оцінка гідроекологічного стану 

басейну річки Устя 

Лико Дарія Василівна,  

доктор сільськогосподарських 

наук, професор 

11.  
Царук Тетяна Юріївна Територіальний аналіз етнічних 

українців в межах України та на 

прилеглих територіях 

Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських 

наук, професор 

12.  
Демчук Олег Дмитрович Суспільно-географічний аналіз 

демографічних процесів Рівненської 

області 

Портухай Оксана Іванівна,  

кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про проведені відкриті заняття викладачів кафедри. 

 

Викладачі кафедри доповіли про проведені ними відкриті заняття у І семестрі 2020-

2021 н.р., зокрема: 

1 Лажнік В.Й., 

к.геогр.н., доц. 

Теорія і методологія наук 

про Землю 

Основні принципи 

районування геопростору та 

конструктивного 

методу дослідження 

ІІ курс,  

МГ-61 

19.11. 

2020 р. 

2 Лис Ю.В. Практикум зі шкільного 

курсу географії у 

профільній школі 

Обчислення показників 

народжуваності, смертності, 

природного та механічного 

приросту населення за 

статистичними даними 

І курс,  

МГ-51 

26.11.  

2020 р. 

 

Студенти брали активну участь в обговоренні проблемних питань лекцій та 

практичних занять. 

Завкафедри, проф. Лико Д.В. доповіла про те, що усі відкриті заняття проведені на 

належному навчально-методичному рівні з використанням сучасних технологій. 

Викладачі кафедри в повному обсязі володіють термінологічними поняттями, знаннями з 

даної дисципліни. Усі питання проведених занять відповідають робочій програмі, про що 

зроблено відповідні записи у журналі відкритих занять. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Вважати, що відкриті заняття викладачів кафедри проведені на 

належному навчально-методичному рівні. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про підготовку до зимової заліково-іспитової сесії 2020-2021 н.р. 

 

Згідно з розкладом деканату зимова залікова сесія 2020-2021 н.р. буде проходити: 

залікова - до 31 грудня 2020 р., а екзаменаційна – з 01 січня 2021 року. Тому всім 

викладачам провести зимову екзаменаційну сесію 2020-2021 н.р. згідно з поданим 

деканатом ППФ розкладом та виставити  оцінки екзаменаційні відомості. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Всім викладачам провести зимову заліково-екзаменаційну сесію  

2020-2021 н.р. згідно з поданим деканатом ППФ розкладом та виставити оцінки в 

екзаменаційні відомості. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про Наказ РДГУ № 222-01-01 від 27 листопада 2020 р. «Про дотримання в 

РДГУ антикорупційного законодавства України, недопущення посадових зловживань і 

хабарництва в освітньому процесі, виключення фактів порушень під час проведення 

заліково-екзаменаційних сесій 2020/2021 н.р.)». 

 

Завкафедри, проф. Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх з Наказом РДГУ  

№ 222-01-01 від 27 листопада 2020 р. «Про дотримання в РДГУ антикорупційного 

законодавства України, недопущення посадових зловживань і хабарництва в освітньому 

процесі, виключення фактів порушень під час проведення заліково-екзаменаційних сесій 

2020/2021 н.р.).  

Усі члени кафедри екології, географії та туризму були ознайомлені з вищевказаними 

документами, про що зроблено відповідні підписи. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до виконання. 

2. Документи з підписами членів кафедри подати до деканату психолого-

природничого факультету. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про преміювання науково-педагогічних працівників кафедри. 

 

Завкафедри, проф. Лико Д.В.: У зв’язку з проведенням кафедрою екології, географії 

та туризму акредитації другого (магістерського) рівня зі спеціальності 014 «Середня 

освіта (Географія)» у 2020-2021н.р. та необхідністю підготовки значного обсягу 

матеріалу для проведення самоаналізу акредитаційної справи прошу: 

 Мартинюка Віталія Олексійовича – гаранта освітньо-професійної програми, 

к.геогр.н., професора; 

 Портухай Оксану Іванівну – відповідальну за проведення самоаналізу  

акредитаційної справи, к.с.-г.н., професора; 

 Суходольську Ірину Леонідівну - відповідальну за ведення сайту кафедри та 

анкетування здобувачів вищої освіти, к.б.н., 

доцента; 

 Логвиненко Ірину Павлівну – відповідальну за академічну доброчесність та 

моніторинг працевлаштування випускників, 

к.б.н., доцента. 

Акредитацію другого (магістерського) рівня зі спеціальності 014 «Середня освіта 

(Географія)» проходили вперше. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Відзначити грошовою винагородою (премії) наступних науково-

педагогічних працівників кафедри: 

 Мартинюка Віталія Олексійовича – гаранта освітньо-професійної програми, 

к.геогр.н., професора; 

 Портухай Оксану Іванівну – відповідальну за проведення самоаналізу  

акредитаційної справи, к.с.-г.н., професора; 

 Суходольську Ірину Леонідівну - відповідальну за ведення сайту кафедри та 

анкетування здобувачів вищої освіти, к.б.н., 

доцента; 

 Логвиненко Ірину Павлівну – відповідальну за академічну доброчесність та 

моніторинг працевлаштування випускників, 

к.б.н., доцента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри       __________           Д.В. Лико  

 

 

Секретар                      ______________    Лико Д.В. 


