Рівненський державний гуманітарний університет
Психолого-природничий факультет
Протокол
від 22 жовтня 2021 року

№ 14

засідання кафедри екології, географії та туризму
Завкафедри:

Лико Д.В.

Секретар:

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 проведені відкриті заняття викладачів кафедри.
2. Про Наказ РДГУ №197-01-01 від 20 жовтня 2021 року «Про невідкладні заходи
щодо запобігання захворюванням, викликаним коронавірусом COVID-19» та

про

організацію дистанційного навчання.
3. Про затвердження та введення в дію освітньо-професійної програми «Середня
освіта (Хімія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014
«Середня

освіта.

Хімія

(за

предметними

спеціальностями)»,

галузь

знань

01

Освіта/Педагогіка для проведення ліцензування у 2021-2022 н.р.
СЛУХАЛИ: 1. Про проведені відкриті заняття викладачів кафедри.
Викладачі кафедри доповіли про проведені ними відкриті заняття у І семестрі 20212022 н.р., зокрема:
ПІБ
викладача,
вчений
ступінь,
вчене звання

Назва дисципліни

Тема (форма проведення)

Курс,
група

Термін
виконання

Велесик Т.А.,
к.е.н., доц.

Регіональна
економічна і соціальна
географія світу

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

ІV,
Г-41

13 жовтня
2021 р.

1

Суходольська
І.Л.,
к.б.н., доц.

Екологія

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.

Лико Д.В.,
д.с.-г.н., проф.

Грунтознавство

ІІ,
СБЗ-21
(4 р.н.)

18 жовтня
2021 р.

Лико С.М., к.с.г.н., доц.

Геологія з основами
геоморфології

Характеристика основних
породоутворюючих мінералів
(презентація теми
лекційного заняття)

І,
Е-11

19 жовтня
2021 р.

Герман Н.В.,
к.п.н., доц.

Екологія

Проблеми глобального
потепління
(презентація теми
лекційного заняття)

ІІ, ДКМ

22 жовтня
2021 р.

Студенти брали активну участь в обговоренні проблемних питань лекцій та
практичних занять.
Завкафедри, проф. Лико Д.В. доповіла про те, що усі відкриті заняття проведені на
належному навчально-методичному рівні

з

використанням сучасних

технологій.

Викладачі кафедри в повному обсязі володіють термінологічними поняттями, знаннями з
даної дисципліни. Усі питання проведених занять відповідають робочій програмі, про що
зроблено відповідні записи у журналі відкритих занять.
ПОСТАНОВИЛИ: Вважати, що відкриті заняття викладачів кафедри проведені на
належному навчально-методичному рівні.
СЛУХАЛИ: 2. Про Наказ РДГУ №197-01-01 від 20 жовтня 2021 року «Про
невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням, викликаним коронавірусом COVID19» та про організацію дистанційного навчання.
Завкафедри, проф. Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх науково-педагогічних
працівників, а в подальшому і здобувачів вищої освіти з основними пунктами Наказу
РДГУ №197-01-01 від 20 жовтня 2021 року «Про невідкладні заходи щодо запобігання
захворюванням, викликаним коронавірусом COVID-19» та про організацію дистанційного
навчання.
Згідно вищезазначеного Наказу РДГУ «У зв’язку із зростанням показників
захворюваності , викликаної коронавірусом COVID-19

серед

викладачів,

здобувачів
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вищої освіти,співробітників РДГУ, враховуючи рекомендації МОН

України

(Лист

від

21.10.2021p. № 1/9-558 «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти під час
епідемічної небезпеки»):
1. Освітній процес в період з 25.10.2021p. по 15.11.2021p. для здобувачів вищої
освіти денної та заочної форм навчання організувати у формі дистанційного навчання з
використанням електронних навчальних курсів, електронної пошти, форумів,
соціальних мереж та інших інформаційних ресурсів, інтернет-технологій.
2. Кафедрам університету забезпечити доступ до електронних конспектів лекцій,
мультимедійних презентацій лекцій, змісту практичних, семінарських занять та
методичних рекомендацій до ïx виконання, тестування, анкетування, переліку
рекомендованої літератури, інтернет-джерел та інше.
3. Викладачам забезпечити організацію виконання здобувачами вищої освіти
розрахункових робіт, підготовку проектів, рефератів, повідомлень, курсових робіт,
аналітичних звітів, презентацій до захисту кваліфікаційних робіт та інших
індивідуальних завдань, консультування по науково-дослідній роботі студентів,
виконання інших видів робіт (організаційна, методична, наукова)».
ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію завкафедри прийняти до відома та:
1. Освітній процес в період з 25.10.2021p. по 15.11.2021p. для здобувачів вищої
освіти денної та заочної форм навчання організувати у формі дистанційного навчання з
використанням електронних навчальних курсів, електронної пошти, форумів,
соціальних мереж та інших інформаційних ресурсів, інтернет-технологій.
2.

Викладачам

забезпечити

доступ

до

електронних

конспектів

лекцій,

мультимедійних презентацій лекцій, змісту практичних, семінарських занять та
методичних рекомендацій до ïx виконання, тестування, анкетування, переліку
рекомендованої літератури, інтернет-джерел та інше.
3. Викладачам забезпечити організацію виконання здобувачами вищої освіти
розрахункових робіт, підготовку проектів, рефератів, повідомлень, курсових робіт,
аналітичних звітів, презентацій до

захисту кваліфікаційних робіт та інших

індивідуальних завдань, консультування по науково-дослідній роботі студентів,
виконання інших видів робіт (організаційна, методична, наукова)».
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СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження та введення в дію освітньо-професійної програми
«Середня освіта (Хімія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю
014 «Середня освіта. Хімія (за предметними спеціальностями)», галузь знань 01
Освіта/Педагогіка для проведення ліцензування у 2021-2022 н.р.
Завкафедри, проф. Лико Д.В. представила для обговорення, схвалення та подання до
затвердження

та

введення

в

дію

навчально-методичною

комісією

психолого-

природничого факультету та Вченою радою РДГУ освітньо-професійної програми
«Середня освіта (Хімія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю
014 «Середня освіта. Хімія (за предметними спеціальностями)», галузь знань 01
Освіта/Педагогіка для проведення ліцензування у 2021-2022 н.р.
Керівник робочої групи (гарант освітньої програми):
Мартинюк Галина Валентинівна – кандидат хімічних наук, доцент, професор
кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного
університету;
Члени робочої групи:
Войтович Оксана Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор
кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного
університету;
Лисиця Андрій Валерійович – доктор біологічних, професор, професор кафедри
екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету;
Поліщук Наталія Володимирівна – доктор філософських наук, доцент, доцент
кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій Рівненського державного
гуманітарного університету
ПОСТАНОВИЛИ: Просити навчально-методичну комісію психолого-природничого
факультету та Вчену раду РДГУ рекомендувати схвалити, затвердити та ввести в дію
освітньо-професійну програму «Середня освіта (Хімія)» першого (бакалаврського) рівня
вищої

освіти

за

спеціальністю

014

«Середня

освіта.

Хімія

(за

предметними

спеціальностями)», галузь знань 01 Освіта/Педагогіка для проведення ліцензування у
2021-2022 н.р.

Завідувач кафедри

_____

Секретар

_____

_____

Д.В. Лико

О.К. Рудик
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