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Рівненський державний гуманітарний університет 

Психолого-природничий факультет 

 

Протокол  

від 01 листопада 2021 року         № 15 

засідання кафедри екології, географії та туризму 

 

Завкафедри:     Лико Д.В. 

Секретар:    Рудик О.К. 

 

Присутні: Велесик Т.А., Войтович О.П., Герман Н.В., Давидова Н.В., Костолович М.І., 

Кучеренко О.В., Лико Д.В., Лико І.М., 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: Лист Рівненської обласної державної адміністрації Департаменту освіти і 

науки щодо обов’язкової вакцинації проти COVID – 19; Наказ РДГУ від 01.11.2021р. 

 № 203-01-01 «Про заходи щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19 та 

відсторонення працівників від роботи з 08.11. 2021 р.» та Повідомлення РДГУ  

від 01.11.2021р. №01-09/1101 про обов’язковість вакцинації проти COVID-19 та 

відсторонення працівників від роботи з 08.11. 2021 р.  

2. Про розподіл навчальної роботи в годинах та ставках навчального навантаження 

2021-2022 н.р. між викладачами за сумісництвом та погодинної оплати (із нерозподілених 

по кафедрі годин) на 01. 11. 2021 р. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Завкафедри, проф. Лико Д.В. довела до відома й ознайомила всіх присутніх 

з основними положеннями: Листа Рівненської обласної державної адміністрації 

Департаменту освіти і науки щодо обов’язкової вакцинації проти COVID – 19; Наказу 

РДГУ від 01.11.2021р. № 203-01-01 «Про заходи щодо обов’язкової вакцинації проти 

COVID-19 та відсторонення працівників від роботи з 08.11. 2021 р.» та Повідомлення 

РДГУ від 01.11.2021р. №01-09/1101 про обов’язковість вакцинації проти COVID-19  та 

відсторонення працівників від роботи з 08.11. 2021 р.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Інформацію завкафедри про основні положення: Листа Рівненської обласної 

державної адміністрації Департаменту освіти і науки щодо обов’язкової вакцинації проти 

COVID – 19; Наказу РДГУ від 01.11.2021р. № 203-01-01 «Про заходи щодо обов’язкової 

вакцинації проти COVID-19 та відсторонення працівників від роботи з 08.11. 2021 р.» та 

Повідомлення РДГУ від 01.11.2021р. №01-09/1101 про обов’язковість вакцинації проти 

COVID-19  та відсторонення працівників від роботи з 08.11. 2021 р. прийняти до відома 

та виконання. 
1.2. Усім працівникам кафедри ознайомитись з Наказом та Повідомленням РДГУ 

про заходи щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19 (Додаток до Повідомлення 

РДГУ від 01.11.2021р. №01-09/1101)  та відсторонення їх від роботи з 08.11. 2021 р. під 

особистий підпис. 

1.3. Усім працівникам кафедри до 04.11. 2021 р. надати копію документа, який 

підтверджує наявність профілактичних щеплень проти CОVID-19 або довідку про 

абсолютні протипоказання відповідно до Переліку медичних протипоказань та 

застережень щодо проведення профілактичних щеплень. 
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1.4. Неподання копій документів самими працівниками вважати як відсутність 

щеплення проти COVID-19 та підставою для відсторонення від роботи з 08.11.2021 р. 

1.5. Керівнику структурного підрозділу (завкафедри) до 15:00 год. 04.11. 2021 р. 
подати начальнику відділу охорони праці, техніки безпеки га охopoни здоров’я РДГУ 

інформацію про вакцинованих та невакцинованих праццівникі згідно форм (Додаток 1 до 

НаказуРДГУ від 01.11.2021р. № 203-01-01). 
1.6. Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на 

керівника структурного підрозділу (завкафедри) та особисто працівника.  

 

СЛУХАЛИ: 2. Про розподіл навчальної роботи в годинах та ставках навчального 

навантаження 2021-2022 н.р. між викладачами за сумісництвом та погодинної оплати  

(із нерозподілених по кафедрі - 800 годин) на 01. 11. 2021 р. 

Зарахувати за сумісництвом: 

Лико Д.В. -   0,15 ставки професора (88 год.); 

Войтович О.П. –  0,1 ставки професора (56 год.); 

Герман Н.В. –   0,15 ставки професора (80 год.); 

Лико С.М. –   0,15 ставки професора (89 год.); 

Мартинюк Г.В. –  0,1 ставки професора (52 год.); 

Портухай О.І. –  0,1 ставки професора (51 год.); 

Костолович М.І. –  0,1 ставки доцента (49 год.); 

Суходольська І.Л. –  0,15 ставки доцента (77 год.): 

Зарахувати на умовах погодинної оплати: проф. Мартинюка В.О. – 117 год, проф. 

Портухай О.І. (40 год.), викл. Лис Ю.В. (101 год.). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію подати до навчального відділу для подання до наказу. 

 

 

 

 Завідувач кафедри       _____ _____           Д.В. Лико  

 

 

Секретар                      _____     О.К. Рудик  
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