Рівненський державний гуманітарний університет
Психолого-природничий факультет
Протокол
від 07 вересня 2021 року
засідання кафедри екології, географії та туризму
Завкафедри:
Секретар:

№ 11

Лико Д.В.
Рудик О.К.

Присутні: Велесик Т.А., Войтович О.П., Герман Н.В., Костолович М.І., Лико Д.В., Лико
С.М., Логвиненко І.П., Лисиця А.В., Мартинюк В.О., Мартинюк Г.В., Портухай О.І.,
Рудик О.К., Сачук Р.М., Суходольська І.Л., Якута О.О.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обговорення і затвердження на 2021-2022 н.р.:
- плану:
 виховної роботи кафедри та кураторів академічних груп;
 курсових робіт та членів комісії із захисту курсових робіт;
 графіків: відкритих занять; контролю за СРС; ректорських контрольних робіт.
 плану роботи гуртків, проблемної групи на 2021-2022н.р.
2. Про атестацію аспірантів кафедри про виконання індивідуального плану роботи
за 2020-2021 н.р. (Андрійчук, С.В., Штокало С.С., Степанюк Я.В., Басараба І.).
3. Про стан підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідно до
нових вимог НАЗЯВО для акредитації ОПП.
4. Про порядок ознайомлення студентів із Положенням про вибір дисциплін та
формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти.
5. Про заяви здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня (ОС) - Магістр
спец.:
101
«Екологія»
та
спец.
014
«Середня
освіта
(Географія)»
про вільний вибір дисциплін на ІІ семестр 2021-2022 н.р..
6. Про організацію та проведення методичного семінару для здобувачів освіти 1-го
курсу навчання щодо принципів академічної доброчесності.
7. Про результати вступу до аспірантури за спец. 101 «Екологія».
8. Про розподіл навчальної роботи в годинах та ставках навчального навантаження
науково-педагогічним працівникам РДГУ на 2021-2022 н.р.
9. Про перевід кандидата хімічних наук Мартинюк Галини Валентинівни з посади
доцента кафедри екології, географії та туризму на посаду професора.
СЛУХАЛИ: 1. Про обговорення і затвердження на 2021-2022 н.р.:
плану:
 виховної роботи кафедри та кураторів академічних груп;
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 2021-2022 н.р.
Тематика курсових робіт з дисципліни «Туризм і безпека туристичних походів»
на 2021-2022н.р.
 1. Безпека дитячо-юнацького туризму в Україні.
 2. Особливості організації та безпека екотуризму.
 3. Особливості організації та безпека сільського туризму.
 4. Особливості організації та забезпечення безпеки туристів під час піших
туристсько-краєзнавчих подорожей.
 5. Особливості організації та забезпечення безпеки туристів під час водних
туристсько-краєзнавчих подорожей.
 6. Особливості організації та забезпечення безпеки туристів під час гірських
туристсько-краєзнавчих подорожей.
 7. Проблеми безпеки спортивного туризму.
 8. Особливості організації безпечного туристичного походу школярів.
 9. Особливості організації та безпека культурно-пізнавального туризму.
 10. Дослідження ризиків туристів у закордонних подорожах.
 11. Особливості забезпечення безпеки та якості надання послуг в лікувальнооздоровчих комплексах.
 12. Особливості забезпечення безпеки та якості надання послуг в готельноресторанних комплексах.
 13. Особливості системи безпеки як комплекс організаційно-управлінських заходів
туристичної діяльності.
 14. Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в
гарантуванні безпеки туристів.
 15. Безпека туриста в країнах туристських макрорегіонах світу (на вибір студента).
Теми курсових робіт з навчальної дисципліни
«Основи раціонального природокористування і охорони природи»
1.
Економічна ефективність експлуатації запасів лікарсько-технічних рослин.
2.
Екологічні аспекти відновлення і використання лісових ресурсів.
3.
Вольєрне господарство як нова форма використання ресурсів мисливських
тварин в Україні.
4.
Міжнародна практика вирішення спорів щодо охорони тваринного світу.
5.
Організація використання біоресурсів у світі.
6.
Правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури.
7.
Екологічний стан природних ресурсів Шацького поозер’я та заходи щодо їх
збереження.
8.
Організаційно-правові заходи охорони та відтворення водних ресурсів.
9.
Раціоналізація використання природно-ресурсного потенціалу АПК
Рівненської області.
10.
Напрямки оптимізації стану земельних ресурсів.
11.
Розвиток світової моделі забезпечення енергоресурсів за умов глобалізації та
інтеграції економік країн світу.
12.
Організація управління у сфері охорони довкілля та раціонального
використання природних ресурсів України.
13.
Екологічне інспектування в галузі охорони, використання та відтворення
рибних ресурсів.
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14.
Екологічний аудит як ефективний механізм управління та раціонального
природокористування.
15.
Платежі за забруднення довкілля та використання природних ресурсів.
16.
Міжнародне співробітництво в галузі раціонального природокористування
та охорони довкілля.
17.
Основні засоби екологічної оптимізації стійкого використання природних
ресурсів.
18.
Перспективи впровадження концепції «зеленого офісу» в Україні.
Тематика курсових робіт з дисципліни «Регіональна економічна і соціальна
географія світу» (керівник - Велесик Т. А.)
1. Економіко-географічна характеристика Швейцарії.
2. Економіко-географічна характеристика Болівії.
3. Економіко-географічна характеристика Італії.
4. Економіко-географічна характеристика Японії.
5. Економіко-географічна характеристика Туреччини.
6. Економіко-географічна характеристика Норвегії.
7. Економіко-географічна характеристика Бельгії.
8. Економіко-географічна характеристика Німеччини.
9. Економіко-географічна характеристика Румунії.
10. Економіко-географічна характеристика Китаю.
11. Економіко-географічна характеристика Франції.
12. Економіко-географічна характеристика Бразилії.
13. Економіко-географічна характеристика Данії.
Члени комісії із захисту курсових робіт:
Лико Д. В.
Мартинюк В. О.
Велесик Т. А.
ПОСТАНОВИЛИ: Подану викладачами кафедри тематику курсових робіт та членів
комісії із захисту курсових робіт на 2021-2022 н.р. схвалити та затвердити.
1.3. Затвердження графіків: відкритих занять; контролю за СРС; ректорських
контрольних робіт.
Графік відкритих занять на І семестр 2021 – 2022 н. р. для здобувачів вищої освіти
ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» психолого-природничого факультету
ПІБ
викладача,
вчений
з ступінь,
/ вчене звання

Назва дисципліни

Тема (форма проведення)

Курс,
група

Термін
виконання

1 Сачук Р.М.,

Основи державної
митної справи

Сучасний стан та
перспективи розвитку
митної справи в Україні
(презентація теми
лекційного заняття)

ІІІ,
Е -31
(4 р +
3 р)

02 вересня,
2021 р.

№

п

д.вет.н., доц.

3

2 Мартинюк

Вступ до фаху

3 Войтович

Основи промислових
технологій

В.О.,
к.геогр.н., доц.

О.П.,
д.п.н., доц.

Методика навчання
географії

Структура
географічної науки.
Об’єктно-предметне
поле фізичної географії
(презентація теми
лекційного заняття)
Загальні основи
промислових технологій
(презентація теми
лекційного заняття)

І курс,
Г-11

08 вересня
2021 р.

ІІ,
Г-21

08 вересня
2021 р.

Принципи навчання
географії
(презентація теми
лекційного заняття)
Земна кора, будова, склад
та функції
в природі
(презентація теми
лекційного заняття)

ІV,
Г-41

14 вересня
2021 р.

І,
Г-11

17 вересня
2021 р.

4 Лико С.М.,

Геологія

5Лисиця А,В.,

Хімія радіоактивних
елементів

Хімія окремих
радіоактивних елементів
88
Ra, 222Rn, 235U
(презентація теми
лекційного заняття)

ІІ,
МР-61

22 вересня
2021 р.

6 Якута О.О.

Фізична географія
України

Несприятливі
фізико-географічні
процеси та явища
(презентація теми
практичного заняття)

ІІ,
Г-21

01 жовтня
2021 р.

7Портухай О.І.,

Загальна екологія
(та неоекологія)

Екологічні проблеми
літосфери
(презентація теми
лекційного заняття)

І,
Е-11

01 жовтня
2021 р.

8 Костолович

Методика навчання
географії у старшій
школі

І,
МГ-51

06 жовтня
2021 р.

9 Мартинюк

Хімія неорганічна

І,
Б-11

08 жовтня
2021 р.

1 Логвиненко
І.П.,
0

Економічна і
соціальна географія
України
Регіональна
економічна і
соціальна географія
світу

Методи й методичні
прийоми навчання
географії у старшій школі
(презентація теми
лекційного заняття)
Поняття про алотропію на
прикладі Карбону та
Фосфору
(презентація теми
лекційного заняття)
Подільський СГР

ІІІ,
Г-31

11 жовтня
2021 р.

Північна Америка як один
з головних центрів
світового господарства
(презентація теми
лекційного заняття)

ІV,
Г-41

13 жовтня
2021 р.

к.с.-г.н., доц.

Д.б.н., проф.

к.с.-г.н., доц.

М.І.,
к.п.н., доц.

Г.В.,
к.х.н., доц.

к.б.н., доц.
1Велесик Т.А.,
1 к.е.н., доц.
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1Суходольська
І.Л.,
2

Екологія

1 Лико Д.В.,
3д.с.-г.н., проф.

Грунтознавство

1 Лико С.М.,
4 к.с.-г.н., доц.

Геологія з основами
геоморфології

1 Герман Н.В.,
5 к.п.н., доц.

Екологія

к.б.н., доц.

Управління
природокористуванням та
правовий захист
навколишнього
природного середовища
(презентація теми
лекційного заняття)
Органічна речовина
грунту
(презентація теми
презентація теми)

І,
СБЗ-11,
Б-11

18 жовтня
2021 р.

ІІ,
СБЗ-21
(4 р.н.)

18 жовтня
2021 р.

Характеристика основних
породоутворюючих
мінералів
(презентація теми
лекційного заняття)
Проблеми глобального
потепління
(презентація теми
лекційного заняття)

І,
Е-11

19 жовтня
2021 р.

ІІ, ДКМ

жовтня
2021 р.

Графік контролю за самостійною роботою
на І семестр 2021 – 2022 н.р. для здобувачів вищої освіти
ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» психолого-природничого факультету
№
з/п

Назва
дисципліни

Курс,
група

1.

Грунтознавство

ІІ,
СБЗ-21

2.

Метеорологія і
кліматологія

Е-11

3.

Методика
навчання
географії у
старшій школі
Екологія
людини

І,
МГ-51

Екологія

І,
Б-11,
СБЗ-11
(3 та 4
р.н.)

4.

5.

ІІІ,
Е-31

Тема

Форма
контролю

Термін
виконання

ПІБ
викладача,
вчений
ступінь,
вчене
звання
Лико Д.В.,
д.с.-г.н.,
проф.
Портухай
О.І.,
к.с.-г.н., доц.

Природна
зональність

Презентація

жовтень
2021 року

Повітряні маси.
Клімати помірних
широт:
внутрішньоконтинен
тальний, гірських
районів.
Дидактичні
принципи навчання
географії

Презентація

вересень
2021 р.

Контрольна
робота

29 вересня
2021 р.

Костолович
М.І.,
к.п.н., доц.

Доповідь

жовтень
2021 р.

Лико С.М.,
к.с.-г.н., доц.

Презентація

жовтень
2021 р.

Суходольська
І.Л..,
кб.н., доц.

Вивчення
основних гіпотез
виникнення
життя на Землі
Особливості
утилізації відходів

5

6.

Основи
технологій
виробництва

ІІ,
Г-21

7.

Фізична
географія
України
Регіональна
економічна і
соціальна
географія світу

ІІ,
Г-21

9.

Географія
материків та
океанів

ІІ,
Г-21

10.

Екологія

ІІ,
ДКМ

11.

Хімія
радіоактивних
елементів

ІІ,
МР-61

12.

Основи
державної
митної справи

13.

Хімія
неорганічна

ІІІ,
Е
(3 та 4
р.н.)
І,
СБЗ -11

8.

IV,
Г-41

Сировинноматеріальне
забезпечення
промислових
технологій
Корисні копалини
України

Реферативна
доповідь

вересень
2021 р.

Войтович,
О.П.,
д.п.н., доц.

Презентація

жовтень
2021 р.

Якута О.О.

Характеристика
країн Північної
Америки: Гренландії
(Данії), Канади,
США
Фізико-географічні
умови материків
Африка та
Австралія
Проблеми
радіаційного
забруднення

Презентація

жовтень,
2021 р.

Велесик Т.А.,
к.е.н.

Модульна
Контрольна
робота

жовтень
2021 р.

презентація

жовтень
2021 р.

Мартинюк
В.О.,
к.геогр.н.,
доц.
Герман Н.В.,
к.п.н., доц.

Хімія окремих
радіоактивних
елементів

презентація

жовтень
2021 р.

Лисиця А.В.,
Д.б.н., проф.

Резерви надходження
податків

Презентація

листопад
2021 р.

Сачук Р.М.,
д.вет.н., доц.

листопад
2021 р.

Мартинюк
Г.В.,
к.х.н., доц.

Розв’язування
експериментальнорозрахункових задач
з теми «Неметали»

Контрольна
робота

ГРАФІК
проведення РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ у І семестрі 2021 – 2022 н.р.
для студентів психолого-природничого факультету, освітній ступінь „БАКАЛАВР”
спеціальностей: 101 Екологія; 014.07 Середня освіта. Географія.
№
з/п

Назва дисципліни

Дата
проведення

Час
проведення

Аудиторі
я

Курс,
група

К-сть
студентів

Викладач

Обов’язкові компоненти Цикл професійної підготовки.
1

Гідрологія

15 вересня
2021 р.

1415

Г.7, 210

ІІ, Е-21

2

2

Загальна екологія
(та неоекологія)

16 вересня
2021 р.

1415

Г.7, 206 ІІІ, Е-31

6

3

Біогеографія

17 вересня
2021 р.

1415

Г.7, 209 IV, Г-41

13

Ландшафтознавство 22 вересня
2021 р.

1415

Г.7, 205

16

4

ІІ, Г-21

к.біол.н., доц.
Суходольська
І.Л.
к.с-г.н., проф.
Портухай О.І.
к.біол.н., доц.
Логвиненко
І.П.
к.пед.н., доц
Костолович
М.І.

6

5

Географія
материків та
океанів

3

Екобіотехнологія

5 жовтня
2021 р.

1415

Г.7, 209 ІІІ, Г-31

17

Цикл професійної підготовки. Дисципліни за вибором
6 жовтня
1415
Г.7, 206
Е-41
1
2021 р.

к.геогр.н.,
проф.
Мартинюк
В.О.
к.біол.н., доц.
Логвиненко
І.П

ГРАФІК
проведення РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ у І семестрі 2021 – 2022 н.р.
для студентів психолого-природничого факультету, освітній ступінь „МАГІСТР”,
спеціальностей: 101 Екологія; 014.07 Середня освіта. Географія
Назва дисципліни
№
з/п
1

2

Дата
Час
Аудиторі Курс,
К-сть
проведення проведення
я
група студентів

Обов’язкові компоненти. Цикл професійної підготовки.
Індикація та
29 вересня
1415
Г. 7, 209 VІ, МЕ3
біотестування
2021 р.
61
2
забруднених
VІ, МРтериторій
61
15
Методика навчання 28 вересня
14
Г. 7, 205 VI, МГ6
природничо2021 р.
61
географічних
дисциплін у
старшій школі

Викладач

д-р.біол.н.,
проф.
Лисиця А.В.
д-р.пед.н.,
проф.
Войтович О.П.

 плану роботи гуртків, проблемної групи на 2021-2022н.р.
Костолович М.І., к.п.н., доц. представила для схвалення і затвердження план роботи
гуртка «Географічне краєзнавство», де вона є керівником.
ПОСТАНОВИЛИ: Схвалити та затвердити: графіки - відкритих занять; контролю за СРС;
ректорських контрольних робіт та план роботи гуртка «Географічне краєзнавство на 20212022н.р.
СЛУХАЛИ: 2. Про атестацію аспірантів кафедри про виконання індивідуального плану
роботи за 2020-2021 н.р.
2.1. Звіт аспіранта 4-го року денної форми навчання спеціальності 101 Екологія
Андрійчука Сергія Володимировича про виконання індивідуального плану роботи за
2020-2021 н.р.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт аспіранта 4-го року навчання Андрійчука Сергія Володимировича про
виконання індивідуального плану роботи за 2020-2021 н.р. схвалити та затвердити.
2. Атестувати аспіранта Андрійчука С.В. за 2020-2021 н.р.
2.2. Звіт аспіранта 4-го року вечірньої форми навчання спеціальності 101 Екологія
Штокала Степана Степановича про виконання індивідуального плану роботи за
2020-2021 н.р.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт аспіранта 4-го року навчання Штокала Степана Степановича про виконання
індивідуального плану роботи за 2020-2021 н.р. схвалити та затвердити.
2. Атестувати аспіранта Штокала С.С. за 2020-2021 н.р.
2.3. Звіт аспіранта вечірньої форми навчання 3-го року навчання спеціальності
101 Екологія Степанюка Ярослава Вікторовича про виконання індивідуального плану
роботи за 2020-2021 н.р.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт аспіранта 3-го року навчання Степанюка Ярослава Вікторовича про
виконання індивідуального плану роботи за 2020-2021 н.р. схвалити та затвердити.
2. Атестувати аспіранта Степанюка Я.В. за 2020-2021 н.р.
3. Затвердити індивідуальний план роботи аспіранта на 2021-2022 н.р.
2.4. Звіт аспіранта 1-го року навчання спеціальності 101 Екологія Басараби Ілони
Василівни про виконання індивідуального плану роботи за 2020-2021 н.р.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт аспіранта 1-го року навчання Басараби Ілони Василівни про виконання
індивідуального плану роботи за 2020-2021 н.р. схвалити та затвердити.
2. Атестувати аспіранта Басарабу І.В. за 2020-2021 н.р.
3. Затвердити індивідуальний план роботи аспіранта на 2021-2022 н.р.
СЛУХАЛИ: 3. 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.
ПОСТАНОВИЛИ: Викладачам кафедри підготувати навчально-методичного забезпечення
дисциплін відповідно до нових вимог НАЗЯВО для акредитації ОПП.
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СЛУХАЛИ: 4. 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.
СЛУХАЛИ: 5. Про заяви здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня (ОС) Магістр спец.: 101 «Екологія» та спец. 014 «Середня освіта (Географія)»
про вільний вибір дисциплін на ІІ семестр 2021-2022 н.р..
Завкафедри, проф Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх із заявами здобувачів вищої
освіти «Магістр» І курсу спец. 101 «Екологія» та спец. 014 «Середня освіта (Географія)»
про вільний вибір дисциплін, які будуть вивчатися у ІІ семестрі 2021-2022н.р., зокрема:
ВИБІРКОВА КОМПОНЕНТА (дисципліни) ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – МАГІСТР
ДЕННА форма навчання
101 «Екологія», денна форма навчання
Курс,
група

К-ть
студентів
у групі

V,
МЕ-51

1

К-ть
поданих заяв
на
дисципліну
1

Шифр

ВК02
ВК11
ВК14
ВК16

Назва вибіркової
компоненти( дисципліни)

Семестр

К-ть
кредитів

Соціальна філософія
Екологічний
контроль
в
карантинній службі
Методика
радіологічних
досліджень
Антропогенний
вплив
на
природні екосистеми

2
2

3
3

2

3

2

3

Назва вибіркової
компоненти( дисципліни)

Семестр

К-ть
кредитів

Соціальна філософія
Геоекологія
Організація
шкільної
географічної науково-дослідної
роботи

2
2
2

3
4
4

014.07 «Середня освіта (Географія)», денна форма навчання
Курс,
група
V,
МГ-51

К-ть
студентів
у групі
4

К-ть поданих
заяв на
дисципліну
4

Шифр
ВК02
ВК14
ВК17
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ЗАОЧНА форма навчання
014.07 «Середня освіта (Географія)», заочна форма навчання
Курс,
група
V,
МГ-51

К-ть
студентів
у групі
3

К-ть поданих
заяв на
дисципліну
3

Шифр
ВК02
ВК14
ВК17

Назва вибіркової
компоненти( дисципліни)

Семестр

К-ть
кредитів

Соціальна філософія
Геоекологія
Організація
шкільної
географічної науково-дослідної
роботи

2
2
2

3
4
4

ПОСТАНОВИЛИ: Заяви здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» І курсу спец. 101
«Екологія» та спец. 014 «Середня освіта (Географія)» про вільний вибір дисциплін, які
будуть вивчатися у ІІ семестрі 2021-2022 н.р. схвалити та затвердити й подати до деканату
психолого-природничого факультету для формування груп.
СЛУХАЛИ: 6. Про організацію та проведення методичного семінару для здобувачів
освіти 1-го курсу навчання щодо принципів академічної доброчесності.
Доц. Логвиненко І.П. доповіла про результати проведення методичного семінару для
здобувачів освіти 1-го курсу навчання щодо принципів академічної доброчесності. На
методичному семінарі було розглянуто основні принципи академічної доброчесності,
види порушень та їх наслідки для здобувачів вищої освіти. Крім того, детально було
висвітлено порядок перевірки кваліфікаційних робіт системою "StrikePlagiarizm" в РДГУ.
ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
СЛУХАЛИ: 7. Про результати вступу до аспірантури за спец. 101 «Екологія».
Завкафедри, проф. Лико Д.В. доповіла про результати вступу до аспірантури. Вона
повідомила, що за результатами вступного іспиту з екології до аспірантури денної форми
навчання зарахована Мазур Альона Ігорівна, яка закінчила РДГУ (спеціальність 101 –
Екологія), 2020 р.
Іспит з екології відбувся 7 вересня 2021, білет №25 (час відповіді 11.20–11.50).
Оцінка – 5 балів.
Екзаменатори – Лисиця А.В., Лико С.М., Портухай О.І.
Додаткові питання іспиту з екології:
1. Назвіть основні причини виникнення екологічних криз та шляхи їх вирішення.
2. Назвіть переваги та недоліки фіторемедіації.
3. Яка роль вищих водних рослин у очищенні води від забруднення?
Іспит з іноземної (англійської) мови був 3 вересня. Оцінка – 5 балів.
ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
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СЛУХАЛИ: 8. Про розподіл навчальної роботи в годинах та ставках навчального
навантаження науково-педагогічним працівникам РДГУ на 2021-2022 н.р.
Розрахунок ставок на 2021-2022 н.р.
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Лико Дарія Василівна
1.
Лико Сергій Михайлович
2.
Лисиця Андрій Валерійович
3.
Мартинюк Віталій Олексійович
4.
Войтович Оксана Петрівна
5.
Портухай Оксана Іванівна
6.
Костолович Марія Ігорівна
7.
Мартинюк Галина Валентинівна
8.
Герман Наталія Володимирівна
9.
Логвиненко Ірина Павлівна
10.
Суходольська Ірина Леонідівна
11.
Сачук Роман Миколайович
12.
Велесик Тетяна Анатоліївна
13.
Якута Ольга Олексіївна
14.
Всього розподілено по кафедрі між штатними
викладачами
Всього розподілено по кафедрі
Залишилось нерозподілених
Всього по кафедрі

Ставка

Години

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
13,5

510
600
510
600
510
600
600
600
600
600
600
255
600
600
7785,0

13,5

7785,0

13,5

7785,0

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Схвалити та затвердити розрахунок ставок і годин штатним науково-педагогічним
працівникам кафедри на 2021-2022 н.р.
2. Довідку подати до деканату ППФ та навчального відділу РДГУ.
СЛУХАЛИ: 9. Про заяву кандидата хімічних наук Мартинюк Галини Валентинівни про
перевід на посаду професора кафедри екології, географії та туризму з 01 жовтня 2021 року
та її звіт про наукову, навчальну, методичну, виховну та творчу роботу на посаді доцента
кафедри
ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні звіту к.х.н., доц. Мартинюк Г.В. брали участь проф.: Лико Д..В., Лико
С.М., Лисиця А.В., Войтович О.П.; доц.: Суходольська І.Л., Костолович М.І., які
відзначили її високу професійність, практичний досвід і творчий підхід до організації
навчального процесу.
Усі викладачі кафедри вказали на те ,що перебуваючи на посаді доцента кафедри
Мартинюк Г.В. проявила себе досвідченим педагогом і науковцем, який постійно працює
зі студентською та учнівською молоддю.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Задовольнити заяву кандидата хімічних наук, доцента Мартинюк Галини
Валентинівни про перевід на посаду професора кафедри екології, географії та туризму
з 01 жовтня 2021 року.
2. Звіт кандидата хімічних наук Мартинюк Галини Валентинівни про наукову,
навчальну, методичну, виховну та творчу роботу на посаді доцента кафедри екології,
географії та туризму схвалити та затвердити.
3. Перевести кандидата хімічних наук Мартинюк Галину Валентинівну з посади
доцента кафедри екології, географії та туризму на посаду професора кафедри екології,
географії та туризму з 01 жовтня 2021 року.
Результати голосування:
присутніх -21 чол.;
за дану ухвалу -20 чол.;
проти – немає.

Завідувач кафедри

Секретар

Д.В. Лико

_

О.К. Рудик
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