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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про орієнтований обсяг навчальної роботи кафедри екології, географії та туризму на 

2020-21 н.р. 

2. Про заслуховування звітів аспірантів за І півріччя 2019-2020 н.р. та за І квартал 2020 

року. 

3. Про порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. в умовах 

карантину. 

4. Про пропозиції щодо складу членів комісії для співпраці з перевіркою 

кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОС "Бакалавр", "Магістр" програмою 

"Антиплагіат". 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про орієнтований обсяг навчальної роботи на 2020-21 н. р. обсяг 

навчальної роботи кафедри екології, географії та туризмуна 2020-21 н.р.  

Завкафедри ознайомила науково-педагогічних працівників кафедри з орієнтовим 

обсягом навчальної роботи кафедри екології, географії та туризму на 2020-21 н.р., а саме: 

 

Орієнтований обсяг навчальної роботи на 2020-21 н. р.  обсяг навчальної роботи на 

2020-21 н. р. кафедри екології, географії та туризму (без 1-х курсів усіх спеціальностей) 

 
Спеці 

ально 

сті 

Курси та форми навчання  Разом 

годин 

 
Кількість студентів 

1 к 2 к 3 к 4 к 1 к 
(Магістр) 

2 к  
(Магістр) 

 

Ден. з/в Ден. з/в Ден. з/в Ден. з/в Ден

. 

з/в Ден. з/в  

Розраховані години 

Екологія 

4 р.н. 

наб наб 6 ст 

60% 

2 ст 

 

2 ст 

20% 

1 ст  

- 

4 ст наб наб 18 ст -  

Години - - 296 136 126 160 - 160 - - 322 - 1200 

Екологія 
3 р.н. 

наб наб 2 ст 

20% 

1 ст 

 

- - - - - - - -  

Години - - 124 160 - - - - - - - - 284 

Геогра 

фія 

наб наб 16ст 3 ст 13 ст 6 ст 12 
ст 

- наб наб 5 ст 12 ст - 

Години - - 594 160 558 146 536 - - - 190 54 2238 

ТО наб наб - - - - 8 ст 

80% 
- - - - -  

Години - - - -  - 320 - - - - - 320 

Асп-ра             3 

Біоло 

гія 

Ден            380 

з/в            172 



Інші 

фак-ти 

Ден            400 

з/в            134 

Диплом 

роботи: 

             

-екологія - - - - - - - 56 - - 198 - 254 

-

географія 
- - - - - - 168 - - - 55 132 355 

-ТО - - - - - - 56 - - - - - 56 

Кер.асп             150 

Огл.лек             - 

ДЕКі       16 4   22 12 54 

Разом 

годин 

 

             

6000 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Орієнтований обсяг навчальної роботи на 2020-21 н. р. кафедри екології, географії 

та туризму схвалити та затвердити. 

2.  Орієнтований обсяг навчальної роботи на 2020-21 н. р. подати до деканату 

психолого-природничого факультету та навчального відділу РДГУ. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. в 

умовах карантину. 

Завкафедри ознайомила всіх присутніх викладачів з Наказом РДГУ №67-01-01  

від 06 травня 2020 року «Про порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії 2019-

2020н.р. в умовах карантину» та з основними його положеннями, зокрема: 

 «літню заліково-екзаменаційну сесію здобувачів вищої освіти ступеня – бакалавр та 

магістр денної і заочної форми навчання провести у дистанційному режимів терміни, визначені 

графіком освітнього процесу на 2019-2020 н.р. та згідно затверджених розкладів; 

 повідомити студентів про необхідність  наявності в них інтернету та додаткового зв’язку; 

 викладачам заповнювати електронні відомості обліку успішності та не пізніше наступного 

дня після проведення контрольного заходу подавати з особистої електронної адреси викладача 

надсилати на відповідну електронну адресу факультету; 

 оригінали відомостей з підписами викладача оформити після закінчення карантину; 

 обговорити та затвердити методи та форми проведення кожного екзамену, способи 

ідентифікації студента та спосіб вибору номера білета; 

 обговорити досвід дистанційного проведення заліково-екзаменаційної сесії для 

узагальнення та використання у подальшій роботі; 

 ліквідацію академічної заборгованості провести згідно відповідно складеного за 

пропозиціями викладачів графіку до 30.06.2020 р; 

 повторну ліквідацію академічної заборгованості провести в період з 25 по 31 серпня 2020 

року». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Викладачам при дистанційному навчанні та під час проведення літньої заліково-

екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. використовувати запропоновані ними 

платформи, зокрема: 

 
ПІБ викладача Назва використання платформ 

ВОЙТОВИЧ  Оксана Петрівна 
Googl-диск кафедри. Електронна пошта. Viber. Фейсбук. 

Планується Zoom 

ГЕРМАН Наталія Володимирівна Телефон. Googl-диск кафедри. 



ЗУБКОВИЧ Іван Васильович 
Телефон. Viber. Facebook. Електронна пошта. Googl-диск 

кафедри. Планується Zoom 

КОСТОЛОВИЧ Марія Ігорівна 
Телефон. Електронна пошта. Zoom-Конференція, Viber. Skype. 

Googl-диск кафедри 

ЛИКО  Дарія Василівна  Телефон. Googl-диск кафедри. 

ЛИКО Сергій Михайлович Електронна пошта. Viber. Телефон 

ЛИСИЦЯ  Андрій Валерійович 

Телефон: +38097-3322466. Viber: +38063-3692-867,  

Skype: lysycya1, Електронна пошта. lysycya@ukr.net 

Googl-диск кафедри. Zoom 

ЛОГВИНЕНКО Ірина Павлівна Телефон. Електронна пошта. Viber. Googl-диск кафедри. Skype. 

МАРТИНЮК  Віталій Олексійович Електронна пошта. Viber. Googl-диск кафедри 

МАРТИНЮК  Галина Валентинівна 

Електронна пошта. Googl-диск кафедри. Viber. Телефон. 

Лабораторні роботи  за допомогою віртуальної хімічної 

лабораторії Virtual Lab згідно Освітньої платформа онлайн Edu 

Future, а також  домашні хімічні експерименти в студії ZIK 

ПОРТУХАЙ Оксана Іванівна 
Телефон, електронна пошта, Googl-диск кафедри, Viber, Skype. 

Планується Moodle для проведення підсумкової атестації 

СУХОДОЛЬСЬКА Ірина Леонідівна  Телефон. Електронна пошта. Viber. Фейсбук. Googl-диск. 

Googl-форми для тестування. Zoom. Skype. Сайт кафедри 

ЯКУТА  Ольга Олексіївна 
Телефон. Електронна пошта. Viber. WhatsApp. Google-диск 

кафедри 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про заслуховування звітів аспірантів за І півріччя 2019-2020 н.р. та за І 

квартал 2020 року. 

 

3.1. Звіт аспіранта 3-го року денної форми навчання Андрійчука Сергія 

Володимировича про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2019-2020 н.р. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2019-2020 н.р. схвалити та 

затвердити. 

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

 

3.2. Звіт аспіранта 3-го року вечірньої форми навчання Штокала Степана 

Степановича про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2019-2020 н.р. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

індивідуального плану роботи за І півріччя 2019-2020 н.р. схвалити та затвердити. 

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

 

3.3. Звіт аспіранта вечірньої форми навчання 2-го року навчання Степанюка 

Ярослава Вікторовича про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2019-

2020 н.р. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2019-2020 н.р. схвалити та 

затвердити. 

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

 



3.4. Звіт аспіранта денної форми навчання 4-го року навчання Савчук Любові 

Кузьмівни про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2019-2020 н.р. 

 

Тема дисертаційного дослідження: “Формування рослинного покриву в 

базальтових кар’єрах Волинського Полісся”. 

Науковий керівник: к.б.н., доцент Глінська Світлана Олегівна 

I. Виконання наукової складової підготовки доктора філософії 

 Стан готовності дисертації доктора філософії 

заплановано розділів всього 6, на момент поточного звіту розроблено розділів 5. 

 Публікація наукових статей: 

  за звітний період  

1)  Л.К. Савчук, І.В. Виговський. Раритетні види рослин у флористичному складі 

базальтових кар’єрів Волинського Полісся//Наукові записки ТНПУ. Серія: Біологія Т. 76, 

№2 2019. 

2) S.O.Glinska, S.S.Shtokalo, D.V.Lyko, Ya.V.Stepaniuk, L.K. Savchuk. Ecological-

coenotik features of rare flora species of pine-oak stands of Volyn Polissya // Ukrainian Journal 

of Ecology, 2020, 10(1), 55-61, 10.15421/2020_9 

(вказати назву статей, видання та вказати науково метричну базу до якої входить 

видання) 

 Участь у наукових конференціях: 

  - за звітний період 2 (кількість конференцій) 

1) ІІІ  Всеукраїнська науково-практична конференція ЛДУФК “Сучасний стан, 

проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України”; дата проведення 19-20 

жовтня 2018р. 

2) ІІІ Міжнародна науково-практична конференція РДГУ “Регіональні 

геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку”, дата проведення 18-20 жовтня 2018р. 

3) Науково-практична конференція з міжнародною участю “Природа Полісся: 

дослідження та охорона” з нагоди 20-річчя Рівненського природного заповідника 13-15 

червня 2019 року, м. Сарни. 

   - опубліковано тез виступів за звітний період 2 (кількість тез) 

1) Любов Савчук Перспективи організації геологічного туризму у базальтових 

кар’єрах Рівненщини // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в 

регіонах України: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (19-20 жовтня 2018 року, м. 

Львів ). - Львів: ЛДУФК, 2018. - 90с. 

2) Савчук Л.К., Виговський І.В. Вплив розробки базальтових кар’єрів на рослинний 

покрив Волинського Полісся // Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого 

розвитку. Збірник наукових праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 18-20 

жовтня 2018 р.) - Рівне: видавець О. Зень. 2018. - 416 с. 

 
Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень Кількість за 

звітний період 

Кількість за 

період 

навчання 

Кількість статей у вітчизняних фахових виданнях за обраною 

спеціальністю 

           1           1 

Кількість статей у міжнародних реферованих журналах, індексованих у 

виданнях які входять до науковометричних баз даних 

            1            1 

Кількість конференцій, в яких брав участь аспірант             2            4 

Кількість опублікованих тез             2            7 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт аспіранта 4-го року навчання Савчук Любові Кузьмівни про виконання 

індивідуального плану роботи за І півріччя 2019-2020 н.р. схвалити та затвердити. 

2. Атестувати аспіранта Савчук Л.К. за І півріччя 2019-2020 н.р. 

 



СЛУХАЛИ: 4. Про пропозиції щодо складу членів комісії для співпраці з перевіркою 

кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОС "Бакалавр", "Магістр" програмою 

"Антиплагіат". 

 

Завкафедри, проф. Лико Д.В. подала пропозиції до складу комісії з перевірки 

кваліфікаційних робіт програмою "Антиплагіат" наступних науково-педагогічних 

працівників, зокрема: 

 
Назва спеціальності Рівень вищої освіти, члени комісії 

Перший (бакалаврський) Другий (магістерський) 

101 «Екологія» Лико Д.В. – доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завкафедри; 

Портухай О.І. – кандидат 

сільськогосподарських наук, професор; 

Мартинюк Г.В. кандидат хімічних наук, 

доцент 

Лико Д.В. – доктор 

сільськогосподарських наук, 

професор, завкафедри; 

Лисиця А.В. – доктор біологічних 

наук, професор; 

Лико С.М. - кандидат 

сільськогосподарських наук, 

професор 

014 «Середня освіта 

(Географія)» 

Лико Д.В. доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завкафедри; 

Логвиненко І.П. – кандидат біологічних 

наук, доцент; 

Якута О.О. – старший викладач 

Лико Д.В. доктор 

сільськогосподарських наук, 

професор, завкафедри; 

Мартинюк В.О. – кандидат 

географічних наук, професор; 

Суходольська І.Л. - кандидат 

біологічних наук, доцент 

015 «Професійна освіта 

(Туристичне 

обслуговування)» 

Лико Д.В. – доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завкафедри; 

Войтович О.П. – доктор педагогічних 

наук, професор; 

Костолович М.І. – кандидат педагогічних 

наук, доцент 

- 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити склад комісії для співпраці з перевіркою кваліфікаційних 

робіт здобувачів вищої освіти ОС "Бакалавр", "Магістр" програмою "Антиплагіат" та 

подати до деканату психолого-природничого факультету до 08 травня 2020 року. 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  ____________  проф. Лико Д.В. 

 

 

Секретар   ____________  ст. лаб. Рудик О.К. 

 

 


