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Рівненський державний гуманітарний університет 

Психолого-природничий факультет 

 

Протокол  

від 18 лютого 2020 року         № 4 

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 заяву кандидата сільськогосподарських наук Портухай Оксани Іванівни про 

перевід на посаду професора кафедри екології, географії та туризму з 01 березня 2020 р. та 

її звіт про наукову, навчальну, методичну, виховну та творчу роботу на посаді доцента 

кафедри. 

2. Про надання творчої відпустки для завершення написання монографії «Метод 

грунтово-геохімічних катен у дослідженнях водозборів Волинського Полісся» з 02 

березня до 31 травня 2020 року професору кафедри екології, географії та туризму 

Мартинюку Віталію Олексійовичу. 

3. Про внесення змін до запланованої у 2-му семестрі 2019-20 н.р. навчальної роботи 

доцента Глінської Світлани Олегівни. 

4. Про внесення змін до запланованої у 2-му семестрі 2019-20 н.р. навчальної роботи 

професора Мартинюка Віталія Олексійовича. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про заяву кандидата сільськогосподарських наук Портухай Оксани 

Іванівни про перевід на посаду професора кафедри екології, географії та туризму  

з 01 березня 2020 р. та її звіт про наукову, навчальну, методичну, виховну та творчу 

роботу на посаді доцента кафедри  

 

Портухай Оксана Іванівна представила заяву про перевід на посаду професора 

кафедри екології, географії та туризму з 01 березня 2020 р. та її звіт про наукову, 

навчальну, методичну, виховну та творчу роботу на посаді доцента кафедри 

 

ВИСТУПИЛИ:  

У виступах та обговореннях звіту взяли участь: завкафедри, проф. Лико Д.В., яка 

ознайомила присутніх зі змістом заяви та зробила короткий огляд здобутків Портухай О.І. 

на посаді доцента та внесла пропозицію підтримати заяву претендента; проф.: Войтович 

О.П., Лико С.М., Лисиця А.В., Мартинюк В.О.; доц.: Герман Н.В., Костолович М.І., 

Логвиненко І.П., Мартинюк Г.В., Суходольська І.Л. дали належну оцінку роботі доцента 

Портухай О.І., відзначили її вагомий внесок у наукову, методичну та організаційну роботу 

кафедри, підготовку ліцензійних та акредитаційних справ за спец.: 014. «Середня освіта 

(Географія)» й 101 «Екологія» та забезпеченні навчальних дисциплін навчально-

методичними розробками та підтримали пропозицію завідувача кафедри щодо 

переведення її з посади доцента на посаду професора кафедри з 01 березня 2020 р. 
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Лико Д.В., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри: 

після звітування про навчально-методичну та науково-дослідну роботу Портухай Оксани 

Іванівни на засіданні нашої кафедри, я відмітила, що вона проявила себе не лише як 

сумлінна, ініціативна людина, але як і творча особистість. Про це говорять її лекційні і 

практичні заняття зі студентами та великий обсяг науково-практичної та організаційної 

роботи, який вона систематично виконує. Оксана Іванівна постійно повідомляє про свої 

наукові дослідження, консультує, надає практичну допомогу. Все це говорить про те, що 

вона є висококваліфікованим спеціалістом та постійно перебуває у творчому пошуку. 

Вважаю, що наукові, методичні та організаційні здобутки про дають підстави про 

перевід її з посади доцента кафедри екології, географії та туризму на посаду професора  

з 01 березня 2020 р. 

Войтович О.П., доктор педагогічних наук, професор: Оксана Іванівна активно працює у 

різних напрямах наукової та навчально-виховної роботи. Вона досконало володіє методиками 

викладання дисциплін, постійно знаходиться у творчому пошуку, знайомить колег зі своїми 

науковими дослідженнями, співпрацює зі студентами нашого ЗВО у підготовці курсових, 

дипломних та магістерських робіт. Оксана Іванівна 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 Оксани Іванівни схвалюю і підтримую 

пропозицію про перевід її з посади доцента кафедри екології, географії та туризму на посаду 

професора кафедри екології, географії та туризму з 01 березня 2020 р. 

Лико С.М., кандидат сільськогосподарських наук, професор: звіт Оксани Іванівни вважаю 

представленим у повному обсязі його науково-теоретичної та методичної роботи. Хочу 

відзначити високу компетентність у питаннях до яких вона причетна, 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 перевід її з посади доцента кафедри екології, географії та 

туризму на посаду професора кафедри екології, географії та туризму з 01 березня 2020 р. 

Лисиця А.В., доктор біологічних наук, професор: Звіт представлений на обговорення 

заслуговує на схвалення і позитивну підтримку. Науково-методична діяльність Оксани Іванівни 

всім відома. Вона завжди знаходиться у активній творчій позиції. Пропоную звіт затвердити та 

підтримую її кандидатуру про перевід з посади доцента кафедри екології, географії та 

туризму на посаду професора з 01 березня 2020 р. 

Мартинюк В.О., кандидат географічних наук, професор: Приєднуюсь до своїх колег. Звіт 

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

методична діяльність Оксани Іванівни всім відома. Вона завжди знаходиться у активній творчій 

позиції. Пропоную звіт затвердити й перевести її з посади доцента кафедри екології, географії 

та туризму на посаду професора з 01 березня 2020 р. 

Герман Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент: Оксана Іванівна наділена всіма 

якостями, які відповідають сучасним вимогам викладача. Підтримую пропозицію кафедри 

про перевід її з посади доцента кафедри екології, географії та туризму на посаду професора 

кафедри екології, географії та туризму з 01 березня 2020 р. 

Костолович М.І., кандидат педагогічних наук, доцент: відмітила високий науково-

педагогічний потенціал Портухай Оксани Іванівни, її організаційні здібності, 

відповідальність у відношенні до своїх обов'язків. Разом із студентами Оксана Іванівна 

проводить наукові дослідження, які є результатами досягнень студентів на олімпіадах та 

конкурсах-захистах наукових робіт. Підтримую пропозицію завкафедри проф Лико Д.В.  

про перевід її на посаду професора кафедри екології, географії та туризму з 01 березня 2020р. 

Логвиненко І.П., кандидат біологічних наук, доцент: Оксана Іванівна проявила себе 

відповідальною, компетентною, наполегливою і вимогливою до себе і своїх студентів 

велику увагу приділяє науково-дослідній роботі студентів. Тому підтримую пропозицію 

своїх колег про перевід на посаду професора кафедри екології, географії та туризму з 01 

березня 2020 р. 
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Мартинюк Г.В., кандидат хімічних наук, доцент: звіт Оксани Іванівни вважаю 

представленим у повному обсязі його науково-теоретичної та методичної роботи. Високо ціную її 

професіоналізм в роботі, високі здобутки в науковій діяльності та в підготовці освітніх програм. 

Отже, підтримую її кандидатуру щодо переводу її на посаду професора кафедри екології, 

географії та туризму з 01 березня 2020 р. 

Суходольська І.Л., кандидат біологічних наук, доцент: Заслухавши звіт Оксани 

Іванівни, можу сказати, що вона компетентна в усіх галузях науки, з великою 

відповідальністю ставиться до виконання своїх обов’язків, віддає багато сил для 

виховання молодих науковців. Вона допомагає їм як у науковому так і в навчальному 

плані. Вона завжди надає консультації з підготовки навчально-методичних видань, 

програм навчальних курсів. Отже, підтримую її кандидатуру щодо переводу її на посаду 

професора кафедри екології, географії та туризму з 01 березня 2020 р. 

Викладачі кафедри Зубкович І.В., Якута О.О. вказали на те, що на посаді доцента 

кафедри Портухай Оксани Іванівни проявила себе досвідченим педагогом і науковцем, яка 

постійно працює зі студентською молоддю. Тому вони також підтримують пропозицію 

своїх колег щодо переводу її на посаду професора кафедри екології, географії та туризму  

з 01 березня 2020 р. 

Результати голосування: 

за – 15; проти – немає; утримались – немає 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Задовольнити заяву кандидата сільськогосподарських наук, доцента Портухай 

Оксани Іванівни про перевід на посаду професора кафедри екології, географії та туризму  

з 01 березня 2020 р. 

2. Звіт кандидата сільськогосподарських наук Портухай Оксани Іванівни про 

наукову, навчальну, методичну, виховну та творчу роботу на посаді доцента кафедри 

екології, географії та туризму схвалити та затвердити. 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Інформацію завкафедри, проф. Лико Д.В. про надання творчої відпустки 

для завершення написання монографії «Метод грунтово-геохімічних катен у 

дослідженнях водозборів Волинського Полісся» з 02 березня до 31 травня 2020 року 

професору кафедри екології, географії та туризму Мартинюку Віталію Олексійовичу 

згідно з Витягом з протоколу №6 засідання Вченої ради Рівненського державного 

гуманітарного університету від 26 червня 2019 року 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Надати творчу відпустку для завершення написання монографії «Метод грунтово-

геохімічних катен у дослідженнях водозборів Волинського Полісся» з 02 березня до 31 

травня 2020 року професору кафедри екології, географії та туризму Мартинюку Віталію 

Олексійовичу. 

2. Розподілити навчальне навантаження проф. Мартинюка В.О., обсягом 180 годин 

між викладачами кафедри з оплатою за фактично виконані години. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до запланованої у 2-му семестрі 2019-20 н.р. навчальної 

роботи доцента Глінської Світлани Олегівни 

Завкафедри проф. Лико Д.В. надала інформацію щодо необхідності внесення змін до 

запланованої навчальної роботи в 2-му семестрі доцента Глінської Світлани Олегівни у 

звяۥзку із перебуванням її на лікарняному по вагітності та пологах з 17 лютого по 21 

червня 2020 року (листок непрацездатності – Серія АДЧ № 524491).У відповідності до 

вищевикладеного на цей період часу прошу дозволити виконувати її навчальне 

навантаження викладачам кафедри: 
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1. Доценту Логвиненко Ірині Павлівні – 38 годин, зокрема:  16 годин читання лекцій, 

20 годин проведення практичних занять, 2 години приймання заліків з дисципліни 

«Туризм і безпека туристичних заходів» на 4 курсі ППФ денної форми навчання 

спеціальності 015 «Професійна освіта» (туристичне обслуговування); 

2. Доценту Портухай Оксані Іванівні – 68 годин, зокрема:  20 годин читання лекцій, 

28 годин проведення практичних занять, 18 годин керівництво та прймання курсових 

робіт, 2 години приймання іспитів з дисципліни «Технологія та організація туристичної 

діяльності» на 3 курсі ППФ денної форми навчання спеціальності 015 Професійна освіта 

(туристичне обслуговування); 

3. Доценту Плюті Наталії Володимирівні – 41 година, зокрема:  16 годин читання 

лекції, 20 годин проведення практичних занять, 5 годин приймання іспитів з дисципліни 

«Організація управління в природоохоронній діяльності» на 4 курсі ППФ денної форми 

навчання спеціальності – 101 «Екологія»; 

4. Професору Лико Сергію Михайловичу – 42 години, зокрема:  11 годин керівництво 

дипломною роботою магістра 1 курсі ППФ денної форми навчання спеціальності – 

Екологія - Швець Г.І.;  22 години керівництво дипломною роботою магістрів 1 курсу ППФ 

заочної форми навчання спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) - Антонюка І.В 

та Царук Т.Ю. та 4 години читання лекцій, 4 години проведення лабораторних занять, 1 

година приймання заліків з дисципліни «Відновлення порушених природних екосистем» 

на 2 курсі Аспірантам спеціальності – 101 Екологія. 

5. Доценту Суходольській Ірині Леонідівні – 71 годину, зокрема:  20 годин читання 

лекцій, 10 годин проведення практичних занять, 2 години приймання заліків з дисципліни 

«Основи екології» на 2 курсі (спільного потоку) факультетів музично-педагогічного та 

музичного мистецтва денної форми навчання;  4 години читання лекцій, 4 години 

проведення практичних занять, 2 години приймання заліків з дисципліни «Основи 

екології» на 2 курсі фізико-технологічного факультету заочної форми навчання;  6 годин 

читання лекцій, 8 годин проведення лабораторних занять, 1 година приймання заліку з 

дисципліни «Популяційна екологія рослин» на 2 курсі Аспірантам спеціальності – 

Екологія;  14 годин керівництво дипломними роботами бакалаврів студентам 4-го курсу 

ППФ денної форми навчання спеціальності 014 «Середня освіта» (географія) Ковальчук 

Анастасії Віталіївні і Лашти Анастасії Геннадіївні  

У подальшому, фактично виконані години переліченими вище викладачами 

обсягом 260 годин, зняти з обсягу навчальної роботи доцента Глінської С.О. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Дозволити викладачам Логвиненко І.П., Портухай О.І., Плюті Н.В., Лико С.М., 

Суходольській І.Л.. виконувати навчальне навантаження в 2-му семестрі 2019-20 н.р. 

доцента Глінської С.О. у зв*язку із перебуванням її на лікарняному по вагітності та 

пологах з 17 лютого по 21 червня 2020 року (листок непрацездатності – Серія АДЧ № 

524491) в таких обсягах: 

 Доценту Логвиненко Ірині Павлівні – 38 годин, зокрема:  16 годин читання лекцій, 

20 годин проведення практичних занять, 2 години приймання заліків з дисципліни 

«Туризм і безпека туристичних заходів» на 4 курсі ППФ денної форми навчання 

спеціальності 015 «Професійна освіта» (туристичне обслуговування; 

 Доценту Портухай Оксані Іванівні – 68 годин, зокрема: 20 годин читання лекцій, 28 

годин проведення практичних занять, 18 годин керівництво та прймання курсових робіт, 2 

години приймання іспитів з дисципліни «Технологія та організація туристичної 

діяльності» на 3 курсі ППФ денної форми навчання спеціальності 015 Професійна освіта 

(туристичне обслуговування); 

 Доценту Плюті Наталії Володимирівні – 41 година, зокрема:  16 годин читання 

лекції, 20 годин проведення практичних занять, 5 годин приймання іспитів з дисципліни 
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«Організація управління в природоохоронній діяльності» на 4 курсі ППФ денної форми 

навчання спеціальності – 101 Екологія; 

 Професору Лико Сергію Михайловичу – 42 години, зокрема:  11 годин керівництво 

дипломною роботою магістра 1 курсі ППФ денної форми навчання спеціальності – 

Екологія - Швець Г.І.;  22 години керівництво дипломною роботою магістрів 1 курсу ППФ 

заочної форми навчання спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) - Антонюка І.В 

та Царук Т.Ю.  та 4 години читання лекцій, 4 години проведення лабораторних занять,  

1 година приймання заліків з дисципліни «Відновлення порушених природних екосистем» 

на 2 курсі Аспірантам спеціальності – 101 Екологія. 

 Доценту Суходольській Ірині Леонідівні – 71 годину, зокрема:  20 годин читання 

лекцій, 10 годин проведення практичних занять, 2 години приймання заліків з дисципліни 

«Основи екології» на 2 курсі (спільного потоку) факультетів музично-педагогічного та 

музичного мистецтва денної форми навчання;  4 години читання лекцій, 4 години 

проведення практичних занять, 2 години приймання заліків з дисципліни «Основи 

екології» на 2 курсі фізико-технологічного факультету заочної форми навчання;  6 годин 

читання лекцій, 8 годин проведення лабораторних занять, 1 година приймання заліку з 

дисципліни «Популяційна екологія рослин» на 2 курсі Аспірантам спеціальності – 

Екологія;  14 годин керівництво дипломними роботами бакалаврів студентам 4-го курсу 

ППФ денної форми навчання спеціальності 101 «Середня освіта (Географія)» Ковальчук 

Анастасії Віталіївні і Лашти Анастасії Геннадіївні  

2. У подальшому, фактично виконані години переліченими вище викладачами 

обсягом 260 годин, зняти з обсягу навчальної роботи доцента Глінської С.О. 

3. Інформацію подати до деканату ППФ та навчального відділу університету для 

внесення змін до розкладу занять та літньої екзаменаційної сесії 2019-20 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до запланованої у 2-му семестрі 2019-20 н.р. навчальної 

роботи професора Мартинюка Віталія Олексійовича. 

Завкафедри проф. Лико Д.В. надала інформацію щодо необхідності внесення змін до 

запланованої навчальної роботи в 2-му семестрі 2019-20 н.р .професора Мартинюка 

Віталія Олексійовича у звяۥзку з перебуванням його у творчій відпустці (для завершення 

написання монографії) з 02 березня до 31 травня 2020 року (згідно з витягом з протоколу 

№ 6 засідання Вченої ради РДГУ від 26 червня 2019 року). У відповідності до 

вищевикладеного на цей період часу прошу дозволити виконувати його навчальне 

навантаження викладачам кафедри: 

6. Доценту Логвиненко Ірині Павлівні – 43 годин, зокрема: 30 годин читання 

лекцій, 8 годин проведення практичних занять, 5 години приймання екзаменів з 

дисципліни «Географія материків і океанів» на 2 курсі ППФ денної форми навчання 

спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія); 

7. Доценту Суходольській Ірині Леонідівні – 39 годин, зокрема: 16 годин 

читання лекцій, 20 годин проведення практичних занять, 3 години приймання екзаменів з 

дисципліни «Теорія і методологія географічної науки» на 4 курсі ППФ денної форми 

навчання спеціальності 014 «Середня освіта» (географія); 

8. Ст. викладачу Якуті Ользі Олексіївні – 41 годину, зокрема: 16 годин читання 

лекцій, 20 годин проведення практичних занять, 5 години приймання екзаменів з 

дисципліни «Ландшафтно-екологічний аналіз катастроф» на 4 курсі ППФ денної форми 

навчання спеціальності 101 «Екологія»; 

9. Доценту Трохимчук Ірині Михайлівні – 16 годин, зокрема: 4 години читання 

лекцій, 8 годин проведення практичних занять, 4 години приймання заліків з дисципліни 

«Методика викладання фахових географічних дисциплін у ЗВО»  на 1 курсі ППФ 

магістрам спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)» заочної форми навчання; 
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Професору Лико Дарії Василівні – 41 година, зокрема: 

-15 годин керівництво та приймання курсових робіт з дисципліни «Рекреалогія та географія 

туризму» на 3 курсі ППФ спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) денної форми навчання;  

-4 години читання лекцій, 6 годин проведення практичних занять, 4 години приймання іспитів 

з дисципліни «Конструктивна географія» на 1 курсі ППФ магістрам спеціальності 014 «Середня 

освіта (Географія)» заочної форми навчання; 

-4 години читання лекцій, 6 годин проведення практичних занять, 2 години приймання заліків 

з дисципліни «Суспільно-географічне прогнозування» на 1 курсі ППФ магістрам спеціальності 014 

«Середня освіта (Географія)» заочної форми навчання. 

У подальшому, фактично виконані години переліченими вище викладачами обсягом 180 

годин, зняти з обсягу навчальної роботи професора Мартинюка В.О. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Дозволити викладачам Логвиненко І.П., Суходольській І.Л, Якуті О.О., Трохимчук І.М., 

Лико Д.В. виконувати навчальне навантаження в 2-му семестрі 2019-20 н.р. професора Мартинюка 

Віталія Олексійовича у звяۥзку з перебуванням його у творчій відпустці (для завершення написання 

монографії) з 02 березня до 31 травня 2020 року (згідно з витягом з протоколу № 6 засідання 

Вченої ради РДГУ від 26 червня 2019 року), в таких обсягах: 

  Доценту Логвиненко Ірині Павлівні – 43 годин, зокрема: 30 годин читання лекцій, 8 годин 

проведення практичних занять, 5 години приймання екзаменів з дисципліни «Географія 

материків і океанів» на 2 курсі ППФ денної форми навчання спеціальності 014.07 Середня освіта 

(Географія); 

   Доценту Суходольській Ірині Леонідівні – 39 годин, зокрема: 16 годин читання лекцій, 20 

годин проведення практичних занять, 3 години приймання екзаменів з дисципліни «Теорія і 

методологія географічної науки» на 4 курсі ППФ денної форми навчання спеціальності 014 

«Середня освіта» (географія); 

   Ст. викладачу Якуті Ользі Олексіївні – 41 годину, зокрема: 16 годин читання лекцій, 20 годин 

проведення практичних занять, 5 години приймання екзаменів з дисципліни «Ландшафтно-

екологічний аналіз катастроф» на 4 курсі ППФ денної форми навчання спеціальності 101 

«Екологія»; 

   Доценту Трохимчук  Ірині Михайлівні – 16 годин, зокрема: 4 години читання лекцій, 8 годин 

проведення практичних занять, 4 години приймання заліків з дисципліни «Методика викладання 

фахових географічних дисциплін у ЗВО»  на 1 курсі ППФ магістрам спеціальності 014 «Середня 

освіта (Географія)» заочної форми навчання; 

   Професору Лико Дарії Василівні – 41 година, зокрема: 

-15 годин керівництво та приймання курсових робіт з дисципліни «Рекреалогія та географія 

туризму» на 3 курсі ППФ спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) денної форми навчання;  

-4 години читання лекцій, 6 годин проведення практичних занять, 4 години приймання іспитів 

з дисципліни «Конструктивна географія» на 1 курсі ППФ магістрам спеціальності 014 «Середня 

освіта (Географія)» заочної форми навчання; 

-4 години читання лекцій, 6 годин проведення практичних занять, 2 години приймання заліків 

з дисципліни «Суспільно-географічне прогнозування» на 1 курсі ППФ магістрам спеціальності  

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

 

2.У подальшому, фактично виконані години переліченими вище викладачами обсягом 180 

годин, зняти з обсягу навчальної роботи професора Мартинюка В.О. 

 

3. Інформацію подати до деканату ППФ та навчального відділу університету для внесення 

змін до розкладу занять та літньої екзаменаційної сесії 2019-20 н.р. 

 

 

 

Завкафедри            __________ Д.В. Лико  

 

 

Секретар                 ______________ О.К. Рудик  


