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Протокол  

від 14 травня 2020 року          № 8 

засідання кафедри екології, географії та туризму 

 

Завкафедри:     Лико Д.В. 

Секретар:     Рудик О.К. 

 

Присутні: Войтович О.П., Зубкович І.В., Костолович М.І.,  

Лико Д.В., Лико С.М., 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 підготовку та допуск студентів 4-го курсу спец.: 014 «Середня освіта 

(Географія)», 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» денної форми та 

спец. 101 «Екологія» денної та заочної форми навчання до захисту кваліфікаційних робіт, 

призначення рецензентів й подання їх на сайт РДГУ для перевірки на наявність 

академічного плагіату та про допуск студентів 4-го курсу спец.: 014 «Середня освіта 

(Географія)», 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» денної форми 

навчання до складання кваліфікаційного іспиту  

2. Про результати проведення звітної наукової конференції викладачів, співробітників 

та здобувачів вищої освіти за 2019 рік. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про підготовку та допуск студентів 4-го курсу спец.: 014 «Середня освіта 

(Географія)», 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» денної форми та 

спец. 101 «Екологія» денної та заочної форми навчання до захисту кваліфікаційних робіт, 

призначення рецензентів й подання їх на сайт РДГУ для перевірки на наявність 

академічного плагіату та про допуск студентів 4-го курсу спец.: 014 «Середня освіта 

(Географія)», 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» денної форми 

навчання до складання кваліфікаційного іспиту. 

Завкафедри проф. Лико Д.В. та наукові керівники дипломних робіт студентів 4–го 

курсу спец.: 101 «Екологія», 014.07 «Середня освіта (Географія)», 015 «Професійна освіта 

(Туристичне обслуговування)» денної форми навчання – проф.: Лико Д.В., Лико С.М., 

Войтович О.П., доц. Костолович М.І., Суходольська І.Л., ст. викл. Якута О.О. повідомили 

про те, що дипломні роботи студентів завершені й підготовлена вся супровідна 

документація до захисту. 

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 rectorat@rdgu.uar.net у 

зазначені терміни з 21 по 25 травня 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. 
 

mailto:rectorat@rdgu.uar.net


ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Дипломні роботи студентів 4–го курсу спец.: 014 «Середня освіта (Географія)», 015 «Професійна освіта (Туристичне 

обслуговування)» денної форми та спец. 101 «Екологія» денної та заочної форми навчання вважати завершеними. Рекомендувати їх до 

захисту в екзаменаційній комісії та призначити рецензентів, зокрема: 

 

Тематика ДИПЛОМНИХ робіт на 2019-2020 н.р. для студентів IV курсу ДЕННОЇ форми навчання 
напряму підготовки (спеціальності) 101 «ЕКОЛОГІЯ» (гр. Е-41) 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, посада 

ПІБ рецензента,  

науковий ступінь, посада 

1 

Видинчук Оксана Адамівна Екологічна оцінка водних ресурсів Дубенського району Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

Мартинюк В.О,  

кандидат географічних наук, професор 

кафедри екології, географії та туризму 

2 

Дорофеєв Михайло Васильович Вплив стану довкілля на здоров'я населення Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

Суходольська І.Л.,  

кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри екології, географії та туризму 

3 

Ковтунович Михайло Іванович Екологічний стан грунтового покриву Рокитнівського 

району та його вплив на здоров'я населення 

Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

Суходольська І.Л.,  

кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри екології, географії та туризму 

4 

Кравчук Владислав Васильович Особливості створення системи грунтового моніторингу 

в Україні 

Лико Дарія Василівна, 

доктор сільськогосподарських наук, 

професор 

Мартинюк В.О,  

кандидат географічних наук, професор 

кафедри екології, географії та туризму 

5 

Лесковець Людмила Петрівна Стратегічний пріоритет збалансованого розвитку у сфері 

біорізноманіття 

Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

Портухай О.І.., 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

6 

Лозицька Аліна Вікторівна Тенденції розвитку приміських екосистем міста Рівного Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 
Портухай О.І.., 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

7 

Мельник Олександр Леонідович Характеристика потенційних екологічних небезпек 

території Рівненської області та визначення факторів 

екологічного ризику 

Герман Наталія Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Портухай О.І.., 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

8 

Мельничук Анна Леонідівна Еколого-рекреаційна оцінка території Рівненського 

району Рівненської області 
Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

Портухай О.І.., 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

9 

Паламарчук Людмила Анатоліївна Дослідження умов створення екомережі в межах 

Дубровицького району Рівненської області 
Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

Портухай О.І.., 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

10 

Панасюк Віталій Вадимович Дослідження заповідно-рекреаційних комплексів 

Березнівського району Рівненської області 

Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 
Портухай О.І.., 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 



11 

Пасічник Зоряна Олександрівна Екологічні проблеми організації питного водопостачання 

населення міста Рівного 
Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

Портухай О.І.., 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

12 

Петрина Олена Миколаївна Особливості екологічних умов існування та видовий 

склад флори м. Березне 

Лико Дарія Василівна, 

доктор сільськогосподарських наук, 

професор 

Мартинюк В.О,  

кандидат географічних наук, професор 

кафедри екології, географії та туризму 

13 

Пінчук Олександр Миколайович Оцінка придатності земель сільськогосподарського 

призначення вимогам спеціальних сировинних зон 

Березнівського району 

Лико Дарія Василівна, 

доктор сільськогосподарських наук, 

професор 

Мартинюк В.О,  

кандидат географічних наук, професор 

кафедри екології, географії та туризму 

14 

Поліщук Аліна Юріївна Радіопротекторні властивості лікарських рослин  Мельник Віктор Іванович, 

доктор біологічних наук, професор 
Мартинюк В.О,  

кандидат географічних наук, професор 

кафедри екології, географії та туризму 

15 
Стрихарчук Максим Олександрович Фармакологічні властивості лікарських рослин Мельник Віктор Іванович, 

доктор біологічних наук, професор 
Мартинюк В.О,  

кандидат географічних наук, професор 

кафедри екології, географії та туризму 

 
Тематика ДИПЛОМНИХ робіт на 2019-2020н.р. 

для студентів IV курсу ЗАОЧНОЇформи навчання напряму підготовки (спеціальності)101 «ЕКОЛОГІЯ» (гр. Е-41) 

 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, посада 

ПІБ рецензента,  

науковий ступінь, посада 

1 

Курта Віктор Іванович Міжнародно-правове регулювання боротьби зі 

зміною клімату 
Герман Наталія Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
Плюта Н.В., 

кандидат історичних наук, доцент кафедри 

екології, географії та туризму 

2 
Роппа Зоряна Олександрівна Екологічна безпека та потенційні небезпеки 

селітебних території Рівненщини  
Герман Наталія Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Лико С.М., 

кандидат сільськогосподарських наук, професор 

3 

Таранець Вікторія Вікторівна Дослідження туристичної діяльності з 

використанням лікувально-оздоровчих ресурсів 
Герман Наталія Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Костолович М. І.,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

екології, географії та туризму 

 



Тематика ДИПЛОМНИХ робіт на 2019-2020 н.р. для студентів IV курсу ДЕННОЇ форми навчання 

напряму підготовки (спеціальності) 014.07 «Середня освіта (ГЕОГРАФІЯ)» (гр. Г-41) 

 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, посада 

ПІБ рецензента,  

науковий ступінь, посада 

1 

Ковальчук Анастасія Віталіївна Особливості розвитку природних територіальних 

комплексів Ківерцівського національного природного 

парку «Цуманська пуща»  

Суходольська Ірина Леондівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

(Наказ РДГУ №217-07-01  

від 28.02. 2020р)) 

Мартинюк В.О,  

кандидат географічних наук, професор 

кафедри екології, географії та туризму 

2 

Король (Лашта) Анастасія 

Геннадіївна 

Базальтово-кар’єрні ландшафтні комплекси 

Рівненської області 
Суходольська Ірина Леондівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

(Наказ РДГУ №217-07-01  

від 28.02. 2020р)) 

Мартинюк В.О,  

кандидат географічних наук, професор 

кафедри екології, географії та туризму 

3 

Мізюрко Ірина Вікторівна Еколого-краєзнавча підготовка вчителів географії 
Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

Костолович М. І.,  

кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри екології, географії та туризму 

4 

Шостак Олеся Леонідівна Впровадження активних методів навчання географії 

(на прикладі 6 класу) 
Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

Войтович О.П., 
доктор педагогічних наук, професор 

кафедри екології, географії та туризму 

 

Тематика ДИПЛОМНИХ робіт на 2019-2020н.р. для студентів IV курсу ДЕННОЇ форми навчання 

напряму підготовки (спеціальності)015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» (гр. ТО-41) 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, посада 

ПІБ рецензента,  

науковий ступінь, посада 

1 

Борсук Марія Ігорівна Історико-культурний потенціал Рівненщини як 

чинник розвитку послуг соціально-культурного 

сервісу та туризму 

Костолович Марія Ігорівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Лико Дарія Василівна, 

доктор сільськогосподарських наук, 

професор 

2 

Джус Діана Леонідівна Сучасний стан та перспективи розвитку 

туристичних послуг в Україні 
Войтович Оксана Петрівна,  

доктор педагогічних наук, професор 

Мартинюк В.О,  

кандидат географічних наук, професор 

кафедри екології, географії та туризму 

3 

Панчук Станіслав Вікторович Розвиток екологічного туризму в Україні Войтович Оксана Петрівна,  

доктор педагогічних наук, професор 
Мартинюк В.О,  

кандидат географічних наук, професор 

кафедри екології, географії та туризму 

4 
Соботюк Ольга Тарасівна Перспективи розвитку сільського туризму на 

Рівненщині 
Костолович Марія Ігорівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Лико Дарія Василівна, 

доктор сільськогосподарських наук, 

професор 



Список студентів IV курсу ДЕННОЇ форми навчання  

спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)» (гр. Г-41),  

які складають комплексний іспит  з державної атестації у 2019-2020 н.р. 

 

1. Гурінчук Ірина 

2. Красілич Анна 

3. Крупко Анатолій 

4. Філевич Микола 

 

Список студентів IV курсу ДЕННОЇ форми навчання  

спеціальності 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» (гр. ТО-41),  

які складають комплексний іспит  з державної атестації у 2019-2020 н.р. 

 

1. Козак Андрій Олександрович 

2. Новіков Владислав Артурович 

3. Сав’юк Ірина Володимирівна 

4. Ткач Павло Михайлович 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2. Допустити студентів 4-го курсу спец.: 014 «Середня освіта (Географія)», 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» 

денної форми навчання до складання кваліфікаційного іспиту. 

3.  Подати дипломні роботи студентів 4–го курсу спец.: 014 «Середня освіта (Географія)», 015 «Професійна освіта (Туристичне 

обслуговування)» денної форми та спец. 101 «Екологія» денної та заочної форми навчання на сайт РДГУ для перевірки на наявність 

академічного плагіату. 



СЛУХАЛИ: 2. Про результати проведення звітної наукової конференції викладачів, 

співробітників та здобувачів вищої освіти за 2019 рік. 

Керівники секцій доц. Костолович М.І. та проф. Мартинюк В.О. звітної наукової 

конференції викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів при кафедрі 

екології, географії та туризму доповіли про результати їх проведення, зокрема:  

 

Секція: моніторинг екологічних систем        

Присутніх викладачів –       10 чол.; 

  здобувачів ступеня в/о «Магістр» І курсу–  5 чол.; 

  здобувачів в/о ІV курсу –     6 чол. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Визнати актуальність досліджуваних професорсько-викладацьким складом 

наукових проблем, які сприяють подальшій розробці тематики науково-дослідної роботи 

кафедри. 

2. Відзначити доповідіздобувачів ступеня в/о «Магістр» І курсуОгородник О.В. та 

Новорока К.С. 

3.  Відзначити грамотами за змістовні доповіді та активну участь у звітній науковій 

конференції викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів РДГУ: 

- Здобувачів ступеня в/о «Магістр» І курсуОгородник О.В. та Новорока К.С. 

- Здобувача в/о ІV курсуПінчука О.М. 
 

Секція: моніторинг географічних систем        

Присутніх викладачів –       3 чол.; 

  здобувачів ступеня PhD–     1 чол.; 

  здобувачів ступеня в/о «Магістр» І курсу–  8 чол.; 

  здобувачів в/о ІV курсу –     5 чол. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Визнати актуальність досліджуваних професорсько-викладацьким складом 

наукових проблем, які сприяють подальшій розробці тематики науково-дослідної роботи 

кафедри. 

2. Відзначити доповіді здобувачів ступеня в/о «Магістр» І курсу Цехмайструк О.В. та        

Окуневича Д.Я. 

3. Відзначити грамотами за змістовні доповіді та активну участь у звітній науковій 

конференції викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів РДГУ: 

- Здобувачів ступеня в/о «Магістр» І курсу Цехмайструк О.В. та ОкуневичаД.Я. 

- Здобувачів в/о ІV курсу Шостак О.Л. та Соботюк О.Т. 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  ____________  проф. Лико Д.В. 

 

 

Секретар   ____________  ст. лаб. Рудик О.К. 

 

 


