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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про
затвердження
звіту
з
виконання
плану
роботи
кафедри
за І семестр 2020-2021 н.р.
2.
Про
затвердження
графіків
СРС
та
відкритих
занять
ІІ
семестру
2020-2021 н.р.
3. Про схвалення і рекомендацію до затвердження: робочих програм навчальних та
вибіркових дисциплін, які читаються у ІІ семестрі 2020-2021н.р. згідно з навчальним планом спец.
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец.: 101 «Екологія», 014.07 «Середня освіта
(Географія)» й 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» та другого (магістерського)
рівня вищої освіти за спец. 101 «Екологія» та 014 «Середня освіта (Географія)» та навчальнометодичних матеріалів ІІ семестру 2020-2021 н.р.
4. Про рекомендації галузевої експертної ради НАЗЯВО з подальшого удосконалення
освітньої програми 014.07 Середня освіта (Географія), другий рівень освітньої кваліфікації.
5. Про внесення змін в освітньо-наукову програму (ОНП) та навчальний план 2021 року
спец. 101 Екологія третього (наукового) рівня вищої освіти порівняно з ОНП 2020 р.
СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження
за І семестр 2020-2021 н.р.

звіту

з

виконання

плану

роботи

кафедри

Завкафедри, проф. Лико Д.В. представила усім присутнім звіт з виконання плану роботи
кафедри за І семестр 2020-2021 н.р. У звіті відображено усі види роботи, які проводились згідно з
планом роботи кафедри, зокрема: навчальна, наукова, методична, організаційна та виховна.
Навчальне навантаження:
На: навчальний рік:
Заплановано: 9108 годин

1 семестр:
Заплановано:
5014 годин
Виконано
4973 годин
Перевиконано +43 годин
Недовиконано -84 години
У кінцевому підсумку недовиконано 41 годину до запланованих по кафедрі.
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Перевиконання: денна форма навчання + 10 годин, зокрема:
+4 години читання лекцій, +2 години проведення практичних та +2 лабораторних занять, +2
години приймання заліків з дисципліни «Ґрунтознавство» на 2 курсі ППФ спеціальності –
Біологія, у зв’язку з тим, що ці години навчального навантаження не були вчасно видані на
кафедру, а отже і не враховані в обсяг навчальної роботи кафедри;
Недовиконання: заочна форма навчання -10 годин,
зокрема:
-4 та -6 годин читання лекцій на настановчий сесії з дисциплін, відповідно, «Загальне
землезнавство» та «Вступ до спеціальності» на 1 курсі ППФ спеціальності – Професійна
освіта. Туристичне обслуговування у зв’язку з відрахуванням з числа студентів Бабич
А.О. та розформуванням академічної групи. (Наказ № 277-09-01 від 3.12.2020.).
4. Професор Мартинюк В.О.
Перевиконання: денна форма навчання + 0,5 години, зокрема:
+0,5 години. Член екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт магістрів 2го курсу ППФ зі спеціальності - Середня освіта. Географія у зв’язку зі зміною
контингенту студентів-дипломників від 4 (на яких було розраховане навчальне
навантаження кафедрі) до 5 чоловік згідно з протоколами №№ 01/60-02/06 – 05/6002/06 від 23.12.2020 засідання екзаменаційної комісії № 2 від 23.12.2020.
6. Професор Портухай О.І..
Перевиконання: денна форма навчання + 0,5 години, зокрема:
+0,5 години. Член екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт магістрів 2го курсу ППФ зі спеціальності - Середня освіта. Географія у зв’язку зі зміною
контингенту студентів-дипломників від 4 (на яких було розраховане навчальне
навантаження кафедрі) до 5 чоловік згідно з протоколами №№ 01/60-02/06 – 05/6002/06 від 23.12.2020 засідання екзаменаційної комісії № 2 від 23.12.2020.
8. Доцент Мартинюк Г.В.
Недовиконання: заочна форма навчання -2 години, зокрема:
-2 години читання лекцій на настановчий сесії з дисципліни «Екологія» на 1 курсі
ППФ спеціальності – Професійна освіта. Туристичне обслуговування у зв’язку з
відрахуванням з числа студентів Бабич А.О. та розформуванням академічної групи.
(Наказ № 277-09-01 від 3.12.2020.);
Перевиконання: денна форма навчання +6 годин, зокрема:
+4 години читання лекцій, +2 години проведення лабораторних занять з дисципліни
«Загальна та неорганічна хімія» (на яку перейменовано заплановану назву «Загальна
хімія») на 1 курсі ППФ спеціальності 014 «Середня освіта (Природничі науки)» у зв’язку з
корегуванням навчальних годин деканатом ППФ.
9. Доцент Герман Н.В.
Недовиконання: заочна форма навчання -34 години, зокрема:
-4, -6, -8, -8, -8 годин читання лекцій на настановчий сесії з дисциплін, відповідно,
«Історія туризму», «Методологічні засади професійної освіти», «Географія сфери
обслуговування», «Екомережа України та екотуризм», «Туризмознавство» на 1 курсі
ППФ спеціальності – Професійна освіта. Туристичне обслуговування у зв’язку з
відрахуванням з числа студентів Бабич А.О. та розформуванням академічної групи.
(Наказ № 277-09-01 від 3.12.2020.);
Перевиконання: заочна форма навчання +26 годин, зокрема:
+4 години читання лекцій, +4 години проведення практичних занять, +2 години
приймання заліків з дисципліни «Основи екології» на 2 курсі фізико-технологічного
факультету спеціальності –Охорона праці у зв’язку із зарахуванням Мамчур С.В. на 2-й
курс навчання і формуванням академічної групи, навчальне навантаження на яку не було
вчасно видане на кафедру, а отже і не враховане в обсяг навчальної роботи кафедри;
+6 годин читання лекцій, +4 години проведення практичних занять, +6 годин
приймання іспиту з дисципліни «Екологія» на 1 курсі факультету математики та
інформатики спеціальності – Середня освіта. Інформатика, у зв’язку з тим, що це
навчальне навантаження не було вчасно видане кафедру, а отже і не враховане в обсяг
навчальної роботи кафедри.
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СУМІСНИКИ:
12. Професор Лико Д.В.
Недовиконання: заочна форма навчання, -9 годин, зокрема:
-4 години проведення практичних та -4 лабораторних занять, -1 година приймання
заліків з дисципліни «Загальне землезнавство»» на 1 курсі ППФ спеціальності –
Професійна освіта. Туристичне обслуговування у зв’язку з відрахуванням з числа
студентів Бабич А.О. та розформуванням академічної групи. (Наказ № 277-09-01 від
3.12.2020.).
13. Доцент Герман Н.В.
Недовиконання: заочна форма навчання, -11 годин, зокрема:
-2 години читання лекцій, -8 годин проведення практичних занять, -1 година
приймання заліків з дисципліни «Методологічні засади професійної освіти» на 1 курсі
ППФ спеціальності – Професійна освіта. Туристичне обслуговування у зв’язку з
відрахуванням з числа студентів Бабич А.О. та розформуванням академічної групи.
(Наказ № 277-09-01 від 3.12.2020.).
14. Доцент Плюта Н.В.
Недовиконання: заочна форма навчання, -18 годин, зокрема:
-2 години читання лекцій, -8 годин проведення практичних занять, -1 година
приймання заліків та -6 годин проведення практичних занять, -1 година приймання заліків
з дисциплін, відповідно, «Вступ до спеціальності» та «Історія туризму» на 1 курсі ППФ
спеціальності – Професійна освіта. Туристичне обслуговування у зв’язку з відрахуванням
з числа студентів Бабич А.О. та розформуванням академічної групи. (Наказ № 277-09-01
від 3.12.2020.).
МЕТОДИЧНА РОБОТА
Методична робота проводилась згідно з планом роботи кафедри та індивідуальними планами
роботи викладачів.
За звітний період проведено наступні методичні семінари:
№
з/п

Теми

Виконавці

Строк
Відмітка
проведення про виконання

І семестр 2020-2021н.р.
1. Обговорення та затвердження плану
проведення методичних семінарів кафедри
на 2020-2021н.р.
2. Порядок ознайомлення студентів із
Положенням про вибір дисциплін та
формування індивідуальної освітньої
траєкторії здобувачів вищої освіти
3. Сучасний
освітній
інструментарій
компетентнісно орієнтованого навчання
географії
4. Визнання результатів навчання, здобутих
шляхом
неформальної
та/або
інформальної освіти

Завкафедри,
д.с.-г.н., проф.
Лико Д.В
проф. Портухай
О.І.

вересень
2020 р.

Протокол №7
від 16.09.
2020р.

в. Лис Ю.В.,
жовтень
доц. Трохимчук
2020 р.
І.М.
доц. Суходольська
І.Л.,
ст. в. Якута О.О.

Протокол №8
від 15.10.
2020р.

5. Розвиток
пізнавальних
здібностей доц. Мартинюк
здобувачів вищої освіти у системі
Г.В.
реалізації компетентнісної освіти
6. Методологічні
основи
викладання доц. Сачук Р.М.
екологічної токсикології у закладах ВО.

листопад
2020 р.
грудень
2020 р.

Протокол №9
від 18.11.
2020р.
Протокол №10
від 16.12. 2020р

Реалізація
на
заняттях
принципів проф. Лико Д.В.
критеріально-орієнтованої диференціації.
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За результатами виступів викладачів на конференціях, семінарах та з’їздах у 2020 році по
кафедрі підготовлено і видано такі наукові та науково-методичні розробки: для студентів
спец.: "Екологія", "Географія», та Професійна освіта. Туристичне обслуговування», зокрема:
6.1.Монографії:
3;
6.3. Навчальні посібники:
1;
6.4. Навчально-методичні посібники:
1;
6.5. Статті у фахових наукових виданнях України (категорії Б) відповідно
до Порядку формування Переліку фахових видань України:
10;
6.6. Статті у нефахових наукових виданнях України:
22;
6.7. Тези доповідей:
13.
7. Перелік публікацій у зарубіжних наукових виданнях, що входять до наукометричних
баз даних (Scopus, Web of Science та інші):
7.1. Опубліковані статті:
6;
7.2. Статті, прийняті до друку:
4;
8. Статті у фахових наукових виданнях України (категорії А), що входять до
наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.):
6.
9. Статті, тези у зарубіжних виданнях:
3.
10. Подані охоронні документи (наукові відкриття, патенти, авторські свідоцтва). 2.
НАУКОВА РОБОТА
На кафедрі у межах робочого часу викладачів виконуються дві комплексні наукові
теми:
Тема НДР
1. Проблеми збереження біорізноманіття в умовах
антропогенного впливу Західного Полісся України
(Керівник: Лико Дарія Василівна)
2. Відтворення родючості грунтів та збалансоване
природокористування
3. Еколого-географічний моніторинг геосистем
Українського
Полісся
в
умовах
природноантропогенних трансформацій (Керівник: Лико Дарія
Василівна)
4. Д.б.н., проф. Лисиця А.В. згідно договору про
співпрацю між кафедрою екології, географії та
туризму РДГУ та ДС епізоотології ІВМ НААН
продовжував виконувати наукову роботу за
фундаментальною тематикою 39.00.03.01Ф. «Вивчити
біофізичні та біохімічні механізми взаємодії біоцидів з
компонентами
цитоплазматичних
мембран»
(Програма 39 «Застосування сучасних біотехнологій у
ветеринарній медицині для розробки засобів захисту
тварин» («Біотехнологія у ветеринарній медицині»))

Номер державної реєстрації
0116U006016
(термін виконання:
01.01. 2016-12.2020 р.)

0119U000510
(термін виконання:
01.02. 2019 - 02.2023 р.)
0116U000734

К. с.-г.н., проф. Лико С.М. закінчив у 2020 році Державний університет «Житомирська
політехніка» та здобув кваліфікацію – магістр з екології за спец. Екологія, (Диплом М20 №122005
від 31 грудня 2020 року).
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У І семестрі 2019-2020 н. р. кафедрою були проведені наступні наукові семінари:
НАУКОВІ СЕМІНАРИ
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Теми

Виконавці

І семестр 2020-2021н.р.
Обговорення та затвердження плану
Завкафедри,
проведення
наукових
семінарів
д.с.-г.н., проф.
кафедри на 2020-2021н.р.
Лико Д.В.
Заслуховування
звітів
аспірантів Аспіранти кафедри:
кафедри
про
виконання
Савчук Л.К.,
індивідуального
плану
та
про
Штокало С.С.,
виконання
дисертаційного
Андрійчук С.В.
дослідження за 2019-2020н.р.
Степанюк Я.В.
Організація
спортивно-оздоровчої доц. Логвиненко І.П.
роботи у школі та позашкільних
закладах.
Вплив шумового забруднення на проф. Лисиця А.В.
здоров’я населення

5. Дослідження
властивостей
композитів
полістирен

фізико-хімічних доц. Мартинюк Г.В.
полімер-полімерних
складу
поліанілін-

Строк
проведення

Відмітка
про виконання

вересень
2020 р.

Протокол №10
від 10.09. 2020 р.

жовтень
2020 р.

Протокол №11
від 13.10. 2020 р.

листопад
2020р.

Протокол №12
від 10.11. 2020 р.

грудень
2020 р.

Протокол №13
від 26.11. 2020 р.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Згідно з планом проведення організаційної роботи, викладацький склад
- бере участь у наукових та методичних семінарах кафедри, засіданнях кафедри;
постійно проводить профорієнтаційну роботу серед населення Рівненської області та
України,
- проводить олімпіади з конкурсних предметів для вступників до РДГУ.
Кафедрою проведені наукові заходи (семінари, конференції та ін.) міжнародного,
всеукраїнського, регіонального рівнів.:
Місце проведення

Назва і термін проведення конференції
IV Міжнародна науково-практична конференція
«Регіональні екологічні проблеми в умовах сталого
розвитку», 22-24 вересня 2020 р.

м. Рівне,
кафедра екології, географії та туризму

Як результат видано:
1. Регіональні екологічні проблеми в умовах сталого
розвитку. Збірник наукових праць IV Міжнародна
наук.-практ. Конференції (Рівне, 22-24 вересня 2020 р.)
/ Головна редкол. Проф. Д.В. Лико [та ін.]. : Видавець
О. Зень, 2020. 180 с
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Науково-методичний семінар в режимі online
«Географічна освіта у шкільних та позашкільних
закладах : проблеми, пошуки, перспективи»,
23 вересня 2020 р.
Як результат видано:
1. Географічна освіта у шкільних та позашкільних
закладах : проблеми, пошуки, перспективи : Збірник
наукових праць ; за ред. Проф. Лико Д.В. /
Рівненський державний гуманітарний університет.
Рівне : Видавець О. Зень, 2020. 91 с.
Проф.: Лико Д.В. та Лисиця А.В. є членами у спецрадах:
ПІБ
Лисиця Андрій Валерійович

Лико Дарія Василівна

Шифр ради, установа, в якій створена рада, шифр
спеціальності
член спеціалізованої вченої ради К 47.104.05
Національного університету водного господарства і
природокористування
із
захисту
кандидатських
дисертацій
за
спец.
03.00.16
–
екологія
(сільськогосподарські науки) (НАКАЗ №1218 від 07.11.
2018р.).
член спеціалізованої вченої ради К 47.104.05
Національного університету водного господарства і
природокористування
із
захисту
кандидатських
дисертацій за спец. 06.01.03 – агроґрунтознавство і
агрофізика

ВИХОВНА РОБОТА
Виховний потенціал процесу навчання забезпечується змістом, формами, технологіями
навчання та характером спілкування між його учасниками.
Індивідуалізація освітньо-виховного процесу вимагає формування нових педагогічних
технологій взаємодії “викладач-студент”, зростає роль викладача як носія знань і культури,
утвердження гуманістичного стилю взаємовідносин між викладачем і студентом.
На засіданнях кафедри затверджують міні-концепції виховної роботи, визначають
пріоритети, ведеться пошук найбільш прийнятних форм і методів її організації. Вони можуть бути
різними: конкурси, дискусії, олімпіади, студентські наукові товариства, конференції, бесіди,
зустрічі з цікавими людьми, відвідування музеїв, виставок тощо.
Виховна робота, що проводиться в університеті та на кафедрі за межами аудиторії,
забезпечує актуалізацію теоретичних знань, спрямовує їх у практичну площину, звертає увагу
молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формує їх соціальну зрілість. З цією метою
необхідно залучати молодь до трудових, політичних, патріотичних, благодійних акцій,
організовувати екскурсії на підприємства, туристичні поїздки історичними місцями, відвідування
музеїв, виставок, театральних вистав тощо.
Виховна робота проведена згідно з планом виховної роботи кафедри та планами виховної
роботи кураторів академічних груп на І семестр 2020 – 2021 н.р., що затверджені на засіданні
кафедри, протокол № 12 від „10” вересня 2020 року.
Виховна робота на кафедрі екології, географії та туризму РДГУ здійснюється
на засадах демократизму, з використанням виховного потенціалу студентського самоврядування і
спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до
самоосвіти, саморозвитку, самостійного мислення, суспільного вибору та життєдіяльності на
основі співпраці організаторів виховного процесу з батьками та громадськими організаціями.
У здійсненні виховного процесу на кафедрі важлива роль відводиться кураторам і
наставникам студентських академічних груп.
Звіти кураторів про виконану виховну роботу за І семестр 2020-2021 навч. року зі
студентами академічних груп затверджено на засіданні кафедри (протокол №17 від 24 грудня 2020
р.).
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Викладачі та куратори груп особливу увагу приділяють індивідуальному вихованню
студентів, основою якого є систематична орієнтація на особистість студента. У процесі
індивідуальної роботи використовується гнучке гармонійне поєднання різних видів діяльності, у
яких формується особистість студента. При цьому викладачами звертається увага на формування
світоглядних позицій, національної свідомості, гуманістичної спрямованості, духовності,
моральної зрілості, високих професійних якостей і вмінь, високої культури студента.
У виховній діяльності викладачі та куратори академічних груп кафедри екології, географії та
туризму створюють сприятливі умови для формування цілісної особистості громадянина України
в тому середовищі, у якому проходить життєдіяльність студента в університеті, а з іншого боку спрямовують організаційні зусилля на забезпечення активності самого студента, формування
громадських якостей студентської молоді, проводять постійні ділові спілкування зі студентами,
довірливі бесіди, спільний аналіз фактів і явищ життєдіяльності груп.
Викладачі та куратори академічних груп постійно проводять зустрічі зі студентами,
відвідують кімнати у гуртожитку, де проживають студенти та проводять зустрічі з діячами науки,
культури та мистецтва. Професорсько-викладацький колектив кафедри проводить тематичні
бесіди зі студентами, дискусії, зустрічі „за круглим столом”. З батьками студентів І курсів
проводяться батьківські збори.
ПОСТАНОВИЛИ: Звіт про виконання плану роботи кафедри за І семестр 2020-2021 н.р. схвалити
та затвердити.
СЛУХАЛИ 2.
2020-2021 н.р.

Про

затвердження

графіків

СРС

та

відкритих

занять

ІІ

семестру

Графік відкритих занять на ІІ семестр 2020 – 2021 н. р.
для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»
психолого-природничого факультету
КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ ТА ТУРИЗМУ
№
з/п

ПІБ викладача,
вчений ступінь,
вчене звання
Войтович О.П.,
д.пед.н., доц.

Назва дисципліни

Тема
(форма проведення)

Курс,
група

Термін
виконання

Хімія з основами
біогеохімії

Хімія гео- та
біоелементів

І курс,
Е-11

лютий 2021 р.

2

Портухай О.І.,
к.с.-г.н., доц.

Загальна екологія (та
неоекологія)

Екологічні проблеми
літосфери

Е-21

лютий 2021 р.

3

Логвиненко І.П.,
к.б.н., доц.

Економічна і соціальна
географія України

ІІ курс,
Г-21

лютий 2021р.

4

Мартинюк В.О.,
к.г.н., доц.

Теорія і методологія
географічної науки

4, Г-41

лютий 2021 р.,
згідно розкладу

5

Сачук Р.М.,
к.вет.н., доц.

Основи прикордонного
екологічного контролю
20% в/б

Господарська оцінка
природно-ресурсного
потенціалу України
Методологія наукового
пізнання в географії
Лекція
Географічне положення
та кордони України.
Необхідність створення
системи прикордонного
екологічного контролю
та її місце у структурі
Державної екологічної
інспекції України
(лекційне заняття)

3 курс,
Е-31

березень 2021
р.

1

7

Суходольська
І.Л.,
к. б. н., доц.
Лисиця А.В.,
д.б.н., проф.

6

7

8

Мартинюк Г.В.,
к.х.н., доц.

9

Лико Д.В.,
д.с.-г.н., проф.

10

Лико С.М.,
к.с.-г.н., доц.

11

Теорія і методологія
географічної науки.
Індикація та
біотестування
забруднених територій
Аналітична хімія

Методологія наукового
пізнання в географії
(лекція)
Тема 5. Біоіндикація на
різних рівнях організації
живої матерії. Лекція.
Функціональний аналіз
невідомої речовини
(семінарське заняття)

Географія грунтів
з основами
грунтознавства
Екологія

Особливості поширення
грунтів в різних
кліматичних зонах
Закони природи
та їх трактування

Костолович М.І.,
к.пед.н., доц.

Методика викладання
екології у вищій школі

12

Велесик Т.А.,
к.е.н., доц.

Контроль за якістю
сировини тваринного та
рослинного походження
20%

13

Якута О.О.,
ст. викл.

Лісівництво з основами
лісознавства

14

Герман Н.В.,
к.пед.н., доц.

Основи екології

Інтерактивні методи і
форми навчання та їх
використання в
освітньому процесі
Ветеринарно-санітарні
вимоги до якості та
безпечності продуктів
рослинного походження
(лекційне заняття)
Диференціація дерев у
лісі. Класифікація дерев
Крафта
(практичне заняття)
Екологічні проблеми
сучасності

2 курс,
Г-21

березень 2021р.

МЕ-51,
МР-51

березень 2021
р.

2
курс,Б21
І курс,
Г-11

березень 2021
р.

І курс,
Г-11

березень 2021
р.

І,
МГ-51

березень 2021
р.

3 курс,
Е-31

квітень 2021 р.

IV
курс,
Г-41

квітень 2021 р.

ІІ,
ДКМ

квітень 2021 р.

березень 2021
р.

Графік контролю за САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ
на ІІ семестр 2020 – 2021 н.р. для здобувачів вищої освіти
ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» психолого-природничого факультету
№
з/п

Назва
дисципліни

Курс,
група

Тема

Форма
контролю

1

Економічна і
соціальна
географія
України
Індикація та
біотестування
забруднених
територій

ІІ курс,
Г-21

Регіональні відміни
ефективності
використання ПРП
України.
Оцінка токсичності
атмосферного
повітря за тестом
«Стерильність
пилку рослин».

Порівняльни
й аналіз

3

Хімія
органічна і
біорганічна

3 курс
група Б31

4

Міжнародний
туризм

IV курс,
ТО-41

2

МЕ-51,
МР-51

Вітаміни-важливі
біологічно - активні
речовини. Значення.
Застосування
Туроператори в
Україні

Термін
виконан
ня
до
лютого
2021 р.

ПІБ викладача,
вчений ступінь,
вчене звання
Логвиненко І.П.,
к.б.н., доц.

Перевірка
самостійног
о виконання
практичної
роботи.
Усне
опитування і
обговорення
Семінар

березень,
2021 р.

Лисиця А.В.,
д.б.н., проф.

березень
2021 р.

Мартинюк Г.В.,
к.х.н., доц.

Письмове
опитування

березень
2021 р.

Войтович О.П.,
д.пед.н., доц.
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5

6

Географія
грунтів з
основами
грунтознавств
а
Екологія
людини

І,
Г-11

Особливості
грунтотворчого
процесу

Захист
рефератів

березень
2021 р.

Лико Д.В.,
д.с.-г.н., проф.

Е-11
(3 р.н.)

Роль окремих
органів людини в
очищенні організму
Повітряні маси.
Клімати помірних
широт:
внутрішньоконтине
нтальний, гірських
районів.
Характеристика
лісовкритої
території
Забруднення
океанічних вод.

Самостійна
робота

березень
2021 р.

Лико С.М.,
к.с.-г.н., доц.

презентація

квітень
2021 р.

Портухай О.І.,
к.с.-г.н., доц.

Презентація

квітень
2021 р.

Якута О.О.

презентація

квітень,
2021 р.

Забруднення
харчових продуктів
і продовольчої
сировини
антибактеріальними
речовинами.
НАССР – система
менеджменту
харчових продуктів.
Порядок пропуску
через державний
кордон осіб,
транспортних
засобів та вантажу.

Презентація

квітень
2021 р.

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

Презентація

квітень
2021 р.

Сачук Р.М.,
к.вет.н., доц.

Регіональний огляд
природи Європи та
Азії
Основні вимоги до
інтерактивних
методів навчання у
сучасній
екологічній освіті
Екосистеми
та їх властивості
Правові основи
охорони
навколишнього
природного
середовища

СРС

квітень
2021 р.

Мартинюк В.О.,
к.г.н., доц.

Презентація

квітень
2021 р.

Костолович М.І.,
к.пед.н., доц.

СРС

квітень
2021 р.
травень
2021р.

Герман Н.В.,
к.пед.н., доц.
Портухай О.І.,
к.с.-г.н., доц.

7

Метеорологія
і кліматологія

Е-11

8

Лісівництво з
основами
лісознавства
Гідрологія

IV курс,
Г-41

10

Контроль за
якістю
сировини
тваринного та
рослинного
походження
20%

3 курс,
Е-31

11

Основи
прикордонног
о
екологічного
контролю 20%
в/б
Географія
материків і
океанів
Методика
викладання
екології у
вищій школі

3 курс,
Е-31

14

Екологія

15

Загальна
екологія

ІІ,
ДКМ
Е-21

9

12

13

1 курс,
Г-11

2,
Г-21
І,
МЕ-51

тести

ПОСТАНОВИЛИ: графіки СРС та відкритих занять ІІ семестру 2020-2021 н.р. схвалити та
затвердити
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СЛУХАЛИ: 3. Про схвалення і рекомендацію до затвердження: робочих програм навчальних та
вибіркових дисциплін, які читаються у ІІ семестрі 2020-2021н.р. згідно з навчальним планом спец.
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец.: 101 «Екологія», 014.07 «Середня освіта
(Географія)» й 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» та другого (магістерського)
рівня вищої освіти за спец. 101 «Екологія» та 014 «Середня освіта (Географія)» та навчальнометодичних матеріалів ІІ семестру 2020-2021 н.р.
Викладачами кафедри були представлені до затвердження:
 робочі програми навчальних та вибіркових дисциплін, які ними читаються у ІІ семестрі
2020-2021н.р. згідно з навчальним планом спец. Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спец.: 101 «Екологія», 014.07 «Середня освіта (Географія)» й 015 «Професійна освіта (Туристичне
обслуговування)» та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спец. 101 «Екологія» та 014
«Середня освіта (Географія)», зокрема:
Перелік робочих програм дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (1, 2, 3,4 курс) на 2020-2021н.р.
Шифр
дисципліни

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість
кредитів

Робоча
програма,
силабус
в PDF
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія (4 р.н.)

ОК11
ОК12

Гідрологія
Суходольська І.Л.
2
4
Метеорологія і
Портухай О.І.
2
4
кліматологія
ОК14
Хімія з основами
Войтович О.П.
2
4
біогеохімії
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія (3 р.н.)
ОК04
ОК05

Гідрологія
Суходольська І.Л.
2
4
Метеорологія і
Портухай О.І.
2
4
кліматологія
ОК06
Грунтознавство
Лико Д.В.
2
3
ОК09
Загальна екологія (та
Портухай О.І.
2
7
неоекологія)
ОК11
Екологія людини
Лико С.М.
2
3
ОК18
Природоохоронне
Плюта Н.В
.2
4
законодавство та
екологічне право
ОК25
Охорона і раціональне
Суходольська І.Л.
2
5
використання
земельних ресурсів
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія, спеціалізація
«Прикордонний екологічний контроль», (4 р.н.)
ОК12
ОК17
ОК23
ОК34

Грунтознавство
Загальна екологія
(та неоекологія)
Охорона атмосферного
повітря
Охорона і раціональне
використання
земельних ресурсів

Лико Д.В.
Портухай О.І

4
4

3
7

Лико Д.В.

4

4,5

Суходольська І.Л.

4

5

10

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія, спеціалізація
«Прикордонний екологічний контроль», (2 р.10 міс.)
ОК12

Загальна екологія
Портухай О.І
4
7
(та неоекологія)
ОК18
Радіоекологія та
Лисиця А.В.
4
4
охорона атмосферного
повітря
ОК20
Екологічна безпека
Лисиця А.В.
4
4
ОК21
Природоохоронне
Плюта Н.В
4
3,5
законодавство та
екологічне право
ОК27
Охорона і раціональне
Суходольська І.Л.
4
4
використання
земельних ресурсів
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія (4 р.н.)
ОК24

Нормування
Логвиненко І.П.
6
4
антропогенного
навантаження на НС
ОК33
Охорона і раціональне
Лико С.М.
6
4
використання водних
ресурсів
Перелік робочих програм дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (1, 2, 3 курс) на 2020-2021н.р.
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 014.07 «Середня освіта
(Географія)»
(3р. 10 міс.)
Шифр
Назва дисципліни
Викладач
Семестр Кількість
Робоча
дисципліни
кредитів
програма,
силабус
в PDF
ОК23
Гідрологія
Суходольська
2
4
І.Л.
ОК29
Географія грунтів з
Лико Д.В.
2
4
основами грунтознавства
ОК31
Ландшафтознавство
Костолович М.І.
2
4
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 014.07 «Середня освіта
(Географія)» (3,10р.н.)
ОК13
Географія материків і
Мартинюк В.О.
4
11
океанів
ОК18
Економічна і соціальна
Логвиненко І.П.
4
10
географія України
ОК25
Картографія з основами
Романів А.С.
4
4
топографії
ОК27
Географія населення
Лико С.М.
4
3
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 014.07 «Середня освіта
(Географія)» (4р.н.)
ОК15
Регіональна економічна і
Логвиненко І.П.
6
12
соціальна географія світу
ОК29
Біогеографія
Логвиненко І.П.
6
3

11

Перелік робочих програм дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (4 курс)
на 2020-2021н.р.
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 015 «Професійна освіта
(Туристичне обслуговування)» (4 р.н.)
Шифр
дисципліни
ОП18

Назва дисципліни

Рекреаційне
природокористування
Міжнародний туризм

ОП24

Викладач

Семестр

Кількість
кредитів

Якута О.О

8

4

Войтович О.П.

8

3

Робоча
програма,
силабус
в PDF

Перелік робочих програм дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1 курс) на 2020-2021 н.р.
Шифр
дисципліни

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість
кредитів

Робоча
програма,
силабус в
PDF
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 Екологія (ОПП
«Екологія»)
(1р. 4 міс.)
ОК06
Індикація
та
Лисиця А.В.
2
5
біотестування
забруднених територій
ОК13
Методика
викладання
Костолович
2
4
екології у вищій школі
М.І.
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія»
за ОПП «Радіоекологія» (1р.4 міс.)
ОК06
Індикація
та
Лисиця А.В.
2
5
біотестування
забруднених територій
ОК13
Методика
викладання
Костолович
2
4
екології у вищій школі
М.І.
Перелік робочих програм дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1 курс) на 2020-2021 н.р
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 014 «Середня освіта
(Географія)» (1р. 4міс.)

ОК06
ОК07
ОК11

Інформаційна географія і
ГІС-технології
Методика
навчання
природничо-географічних
дисциплін у старшій школі
Практикум
розв’язування
олімпіадних
завдань
з
географії

Мартинюк В.О.

2

3

Войтович О.П.

2

3

Лис Ю.В.

2

3
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Перелік робочих програм ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН по кафедрі екології, географії та
туризму для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (2, 3 курс) на 20202021 н.р.
Шифр
Назва дисципліни
Викладач
Семестр Кількість
дисципліни
кредитів
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія,
«Прикордонний екологічний контроль», (4 р.н.)
ВК09

Санітарно-епідеміологічна
Доц.
4
4
оцінка стану довкілля
Герман Н.В.
ВК17
Фізична екологія
Лисиця А.В.
4
3
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія,
спеціалізація «Прикордонний екологічний контроль», (2 р.10 міс.)
ВК06
ВК22

Основи екологічного аудиту
Портухай О.І.
4
3
Радіаційний та хімікоЛисиця А.В.
4
3
аналітичний контроль речовин у
пунктах пропуску
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія (4 р.н.)

ВК10
ВК11
ВК18
ВК21
ВК31

Охорона і раціональне
використання рослинного і
тваринного світу
Екобіотехнологія
Ендоекологія
Основи прикордонного
екологічного контролю
Контроль за якістю сировини
тваринного та рослинного
походження

Суходольська
І.Л.

6

3,5

Логвиненко І.П.
Сачук Р.М.
Сачук Р.М.

6
6
6

3
3
3,5

Велесик Т.А.

6

4,5

Перелік робочих програм вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (2, 3,4 курс) на 2020-2021 н.р.
Шифр
дисципліни

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість
кредитів

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)»
ВК10

ВК21
ВК23
ВК26

Теорія і методологія
Суходольська І.Л.
4
географічної науки
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)», 4 р.н.
Основи геоекології
Методика організації польових
досліджень з учнями
Історія географічних
відкриттів

4,5

Лико С.М.
Герман Н.В.

6
6

3
4

Костолович М.І.

6

3
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для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)», спеціалізація «Краєзнавчо-туристична
робота» (4р.н.)
ВП07
Теорія і методологія
Мартинюк В.О.
8
3,0
географічної науки
ВП11
Менеджмент
Портухай О.І
8
4
природоохоронних територій
ВП14
Лісівництво з основами
Ст. викл.
8
3,0
лісознавства
Якута О.О.
ВП15
Методика позакласної роботи з
Костолович М.І
8
3,5
географії
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 015 «Професійна освіта
(Туристичне обслуговування)» (4 р.н.)
ВП08
ВП14
ВП15
ВП16

Туризм і безпека туристичних
заходів
Організація екскурсійних
послуг
Туристичне краєзнавство
Міжнародний туризм

Костолович М.І.

8

3

Логвиненко І.П.

8

3,5

Костолович М.І.
Войтович О.П.

8
8

3,5
3

Перелік вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму для здобувачів
вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1 курс) на 2020-2021 н.р.
Шифр
Назва дисципліни
Викладач
Семестр Кількість
дисципліни
кредитів
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія»
(ОПП «Екологія»), (1р.4міс.)
ВК07
Соціально-гігієнічний
Проф.
2
3,0
моніторинг/
Лисиця А.В.
ВК10
Методика радіологічних
Проф.
2
3,0
досліджень
Лисиця А.В.
ВК11
Антропогенний вплив на
Проф.
2
3,0
природні екосистеми/
Лисиця А.В.
Перелік вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1 курс) на 2020-2021 н.р.
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія»
(ОПП «Радіоекологія»), 1 р. 4 міс.н.
Шифр
Назва дисципліни
Викладач
Семестр Кількість
дисципліни
кредитів
ВК08
Екологічний контроль в
Велесик Т.А.
2
3
карантинній службі
ВК10
Радіологічний
контроль
Проф.
2
3,0
сировини та продукції
Лисиця А.В.
ВК12
Геоінформаційні
системи
в Мартинюк В.О.
2
3
екології

14

Перелік вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1 курс) на 2020-2021 н.р.
Шифр
Назва дисципліни
Викладач
Семестр Кількість
дисципліни
кредитів
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР»
спец. 014 «Середня освіта (Географія)»
ВК14
Геоекологія
Лико С.М.
2
3
ВК17
Організація
шкільної
Герман Н.В.
2
3
географічної
науководослідної роботи
 навчально-методичне забезпечення дисциплін ІІ семестру 2020-2021 н.р. (методичні
рекомендації до: самостійної роботи студентів; виконання лабораторних робіт; з підготовки до
практичних занять; до написання курсових та дипломних робіт; програм державних атестацій зі
спец. 101 «Екологія», 014.07 «Середня освіта (Географія) та 015 «Професійна освіта (Туристичне
обслуговування)».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію завкафедри прийняти до відома та виконання.
2. Схвалити та затвердити:
 робочі програми навчальних та вибіркових дисциплін, які читаються викладачами у ІІ
семестрі 2020-2021н.р. згідно з навчальним планом спец. Першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти
спец.:
101
«Екологія»,
014.07
«Середня
освіта
(Географія)»
й
015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» та другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спец. 101 «Екологія» та 014 «Середня освіта (Географія)»;
 навчально-методичне забезпечення дисциплін ІІ семестру 2020-2021н.р.
СЛУХАЛИ: 4. Про рекомендації галузевої експертної ради НАЗЯВО з подальшого удосконалення
освітньої програми 014.07 Середня освіта (Географія), другий рівень освітньої кваліфікації.
Проф. Мартинюка В.О., гарант ОП 014.07 Середня освіта (Географія) другого рівня
освітньої кваліфікації доповів про рекомендації галузевої експертної ради НАЗЯВО з
подальшого удосконалення освітньої програми 014.07 Середня освіта (Географія), другий
рівень освітньої кваліфікації, що були зроблені за результатами проведення акредитаційної
експертизи.
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. Чіткіше зазначити особливості ОП.
2. Конкретизувати досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм, врахований при
удосконаленні ОПП.
3. Конкретизувати освітню кваліфікацію згідно п.3 Статті 7 Закону України «Про вищу
освіту».
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Привести у відповідність освітні компоненти ОП закладеним ЗК, ФК та ПРН.
2. Варто було б з Матриці відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої
програми та Матриці забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) забрати інформацію
про вибіркові освітні компоненти.
3. Передбачити вільний вибір навчальних дисциплін вибіркового блоку без передумов ЗВО.
4. Обґрунтувати програми minor для міждисциплінарних ОП, які включають спеціалізацію
(додаткову спеціальність).
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Посилити залучення студентства до неформальної освіти за профілем ОП на різноманітних
онлайн платформах.
Критерій 6. Людські ресурси
1. Доцільно розпочати розробку власних програм професійного розвитку НПП.
2. Доцільно продемонструвати реалізацію ЗВО не лише «Положення про конкурс наукової та
науково-технічної діяльності РДГУ «Науковець року»», а й «Положення про матеріальне
15

заохочення та матеріальну допомогу працівникам РДГУ».
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1.
Поширювати практику залучення до освітнього процесу студентства в інших ЗВО
України.
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1.
Створити вкладку на сторінці випускової кафедри, де повністю висвітлювати
процес обговорення, подання пропозицій, обґрунтування їх доцільності, а також відображати
результати їх врахування/неврахування не лише проєкту ОП, а й процесів функціонування
освітнього процесу в цілому.
2.
Активізувати студентське самоврядування, здобувачів вищої освіти в ході
забезпечення якості освітньої програми та освітнього процесу.
Критерій 9. Прозорість та публічність
1.
Доцільно на сайті кафедри/факультету оприлюднювати не лише результати
опитування стейкхолдерів, а й відображати реакцію ЗВО на їх пропозиції.
2.
Доцільно на сайті кафедри/факультету залишати проєкти ОП та таблицю
пропозицій.
3.
Варто було б біля проєкту ОП та затвердженого ОП подавати контактні дані голови
прєктної групи і гаранта для зворотнього зв’язку, прописати механізм подачі пропозицій.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Взяти до уваги викладацькому складу, що працює за ОПП спец.014.07 «Середня освіта»
(Географія) магістерського рівня, озвучені рекомендації ГЕР.
2. Доручити розробникам даної ОПП внести поправки до проєкту освітньої програми 014.07
СО (Географія), другий рівень освітньої кваліфікації, яка виноситься на обговорення і буде
реалізовуватися з 01 вересня 2021 року.
СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін в освітньо-наукову програму (ОНП) та навчальний план 2021
року спец. 101 Екологія третього (наукового) рівня вищої освіти порівняно з ОНП 2020 р.
ВИСТУПИЛИ:
1. Члени робочої групи проф. Портухай О.І. та доц. І.Л. Суходольська запропонували ввести
в ОНП 101 екологія третього рівня ВО 2021-2022 н.р., порівняно з ОНП 2020-2021 н.р. зовнішніх
стейкхолдерів, які неодноразово брали участь в обговоренні ОНП, вносили свої пропозиції і
зауваження. Це зокрема:
Долженчук Віктор Іванович – директор Рівненської філії державної установи «Інститут
охорони ґрунтів України», к.с.-г.н.; Клименко Микола Олександрович – завідувач кафедри
Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства НУВГП, доктор
с.-г. наук, професор; Мельник Віктор Іванович – завідувач відділу природної флори Національного
ботанічного саду ім. М.М. Гришка, д.б.н., професор; Діковицький В.М. – директор Нобельського
національного природного парку.
2. Гарант ОНП проф. Лисиця А.В. підтримав пропозицію звернувши увагу на те, що згідно
вимог НАЗЯВО доцільно в ОНП зазначати зовнішніх стейкхолдерів (роботодавців, провідних
фахівців галузі, професіоналів-практиків тощо).
Член робочої групи доц. І.Л. Суходольська запропонувала схвалити та затвердити внесені
зміни в текст ОНП 2021 року спеціальності 101 Екологія третього (наукового) рівня вищої освіти.
ПОСТАНОВИЛИ: З урахуванням пропозицій членів робочої групи, в освітньо-науковій програмі
спеціальності 101 Екологія третього (наукового) рівня вищої освіти 2021 року, порівняно з ОНП
попередніх років, зазначити зовнішніх стейкхолдерів які брали активну участь в обговоренні і
модернізації ОНП.
Зав. кафедри
Секретар

Д.В. Лико
_

О.К. Рудик
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