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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про допуск кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го курсу денної форми
навчання спец. 101 «Екологія» (ОПП «Екологія» та «Радіоекологія») до захисту в ЕК.
2. Про допуск кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го курсу денної та
заочної форми навчання спец. 014 «Середня освіта (Географія)» до захисту в ЕК.
3. Про звіти з проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти: І курсу
магістратури спец. СО (Географія) (27.10 – 23.11. 2021 р.); 4 курсу спец. Екологія. (03.1130.11. 2021 р.); І курсу магістратури спец. Екологія, Радіоекологія ( 27.10-07.12. 2021р.).
4. Про підготовку до зимової заліково-іспитової сесії 2021-2022 н.р.
5. Про затвердження графіків СРС та відкритих занять ІІ семестру 2021-2022 н.р.
6. Про порушення клопотання перед навчально-методичною комісією психологоприродничого факультету та Вченою радою РДГУ про схвалення і рекомендацію до
затвердження і друку навчальних посібників та навчально-методичних матеріалів у 2022 році.
7. Про звіт доктора педагогічних наук, професора Войтович Оксани Петрівни про
наукову, навчальну, методичну, виховну та творчу роботу за період перебування на посаді
професора кафедри екології, географії та туризму з 01 вересня 2016 року по грудень 2021
року.
8. Про звіт кандидата економічних наук, Велесик Тетяни Анатоліївни, про навчальну,
наукову, методичну, виховну та творчу роботу за період перебування на посаді доцента
кафедри екології, географії та туризму з 15 грудня 2020 року по грудень 2021 року.
9. Про направлення на планове підвищення кваліфікації (стажування) доцента кафедри
екології, географії та туризму, к.пед.н., доц. Герман Наталії Володимирівни відповідно до
індивідуальної програми.
СЛУХАЛИ: 1. Про допуск кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го курсу денної
форми навчання спец. 101 «Екологія» (ОПП «Екологія» та «Радіоекологія» ) до захисту в ЕК.
Завкафедри проф. Лико Д.В. та наукові керівники дипломних робіт студентів ІІ–го курсу
денної форми навчання спец. 101 «Екологія» (ОПП «Екологія» та «Радіоекологія» ) – проф.:
Сачук Р.М. та Лисиця А.В. повідомили про те, що кваліфікаційні роботи студентів завершені.
Згідно графіку, студентські кваліфікаційні роботи, оформлені відповідно до вимог в
готовому до захисту вигляді, були надіслані на офіційну пошту РДГУ у зазначені терміни для
перевірки на наявність академічного плагіату в електронному вигляді. Після чого було надано
Звіт системи та висновок експерта, які були відправлені на електронну пошту кафедри або
наукового керівника, що надіслали роботи на перевірку.
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Рішення щодо допущення до захисту кваліфікаційної роботи студента (зокрема Ковтуновича Михайла Івановича та Дорофеєва Михайла Васильовича - спец. 101 «Екологія»
(ОПП «Радіоекологія»), яка була перевірена на наявність академічного плагіату і потребує
значного доопрацювання, приймала комісія, склад якої формує завідувач випускової
кафедри.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Кваліфікаційні роботи студентів ІІ–го курсу магістратури денної форми навчання
спец. 101 «Екологія» (ОПП «Екологія» та «Радіоекологія» ) вважати завершеними.
2. Рішення щодо допущення до захисту кваліфікаційної роботи студента (зокрема Ковтуновича Михайла Івановича та Дорофеєва Михайла Васильовича - спец. 101 «Екологія»
(ОПП «Радіоекологія»), яка була перевірена на наявність академічного плагіату і
потребувала значного доопрацювання, приймала комісія, склад якої формує завідувач
випускової кафедри.
Допуск до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти
ІI курсу магістратури 2021-2022 н.р.
ДЕННОЇ форми навчання спеціальності 101 «ЕКОЛОГІЯ» (гр. МЕ-61)
№
з/п

ПІБ студента

1

Пінчук Олександр
Миколайович

2

Кушнірук Анна Сергіївна

3

ПІБ керівника,
науковий ступінь,
посада

Тема роботи
Удосконалення
екологічних
і
санітарногігієнічних
заходів
щодо
ефективності
виробництва молока в умовах сучасного
тваринництва
Удосконалення
екологічних
і
санітарногігієнічних
заходів
щодо
ефективності
виробництва масла вершкового

Удосконалення
екологічних
гігієнічних
заходів
щодо
Пасічник Зоряна Олександрівна
виробництва ковбаси вареної

і

санітарноефективності

Сачук Роман
Миколайович,
кандидат ветеринарних
наук, доцент
Сачук Роман
Миколайович,
кандидат ветеринарних
наук, доцент
Сачук Роман
Миколайович,
кандидат ветеринарних
наук, доцент

Допуск до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти
ІI курсу магістратури 2021-2022 н.р.
ДЕННОЇ форми навчання спеціальності 101 «ЕКОЛОГІЯ»
(освітньо-професійна програма «РАДІОЕКОЛОГІЯ») (гр. МРЕ-61)
№
з/
п

ПІБ студента

Тема роботи

ПІБ керівника,
науковий ступінь, посада

Ковтунович Михайло Іванович Вивчення впливу шумового забруднення
Лисиця Андрій Валерійович,
території на здоров’я населення
доктор біологічних наук, професор
Дорофеєв Михайло Васильович Вивчення впливу електромагнітного
Лисиця Андрій Валерійович,
забруднення території на здоров’я
2
доктор біологічних наук, професор
населення

1

2

СЛУХАЛИ: 2. Про допуск кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ІІ-го курсу
денної та заочної форми навчання спец. 014 «Середня освіта (Географія)» до захисту в ЕК.
Наукові керівники дипломних робіт студентів ІІ–го курсу денної та заочної форм
навчання 014 «Середня освіта (Географія)» – проф.: Герман Н.В., Мартинюк Г.В., Сачук
Р.М. та доц. Костолович М.І. повідомили про те, що кваліфікаційні роботи студентів
завершені.
Згідно графіку, студентські кваліфікаційні роботи, оформлені відповідно до вимог в
готовому до захисту вигляді, були надіслані на офіційну пошту РДГУ у зазначені терміни
для перевірки на наявність академічного плагіату в електронному. Після чого було надано
Звіт системи та висновок експерта, які були відправлені на електронну пошту кафедри або
наукового керівника, що надіслали роботи на перевірку.
Рішення щодо допущення до захисту кваліфікаційної роботи студента (Кравчука
Владислава Васильовича - спец. 014 «Середня освіта (Географія)»), яка була перевірена на
наявність академічного плагіату і потребувала значного доопрацювання, приймала
комісія, склад якої формує завідувач випускової кафедри.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ІІ курсу магістратури денної та
заочної форми навчання спец. 014 «Середня освіта (Географія)» вважати
завершеними.
2. Рішення щодо допущення до захисту кваліфікаційної роботи студента (Кравчука
Владислава Васильовича - спец. 014 «Середня освіта (Географія)»), яка була перевірена на
наявність академічного плагіату і потребувала значного доопрацювання, приймала
комісія, склад якої формує завідувач випускової кафедри.
Допуск до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти
ІI курсу магістратури 2021-2022 н.р. ДЕННОЇ форми навчання
спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)» денної форми навчання (гр. МГ-61)
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

ПІБ студента
Баланович
Олександрівна
Ковальчук
Віталіївна
Кравчук
Васильович
Лесковець
Петрівна

ПІБ керівника,
науковий ступінь, посада

Тема роботи

Тетяна Міжпредметні
зв’язки
шкільної
географії та їх використання на уроках в
школі
Анастасія Вивчення рослинного і тваринного світу
в шкільних курсах географії
Владислав Особливості вивчення географії
профільних класах старшої школи

у

Людмила Система позакласної і позашкільної
роботи з географії

Мізюрко Ірина Вікторівна Особливості викладання теми «Хімічне
виробництво. Виробництво деревини,
паперу.
Виробництво
будівельних
матеріалів у шкільному курсі географії»
(рівень стандарту 10 клас)

Мартинюк Галина
Валентинівна,
кандидат хімічних наук,
доцент
Мартинюк Галина
Валентинівна,
кандидат хімічних наук,
доцент
Мартинюк Галина
Валентинівна,
кандидат хімічних наук,
доцент
Мартинюк Галина
Валентинівна,
кандидат хімічних наук,
доцент
Мартинюк Галина
Валентинівна,
кандидат хімічних наук,
доцент
3

Шостак Олеся Леонідівна
6.

Особливості використання краєзнавчого
Сачук Роман Миколайович,
принципу при викладанні географії у
кандидат ветеринарних наук,
профільних
класах
(на
прикладі
доцент
Рівненської області)

Допуск до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти
ІI курсу магістратури 2021-2022 н.р. заочної форми навчання
спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)» заочної форми навчання (гр. МГ-61)
№
з/п

ПІБ студента

ПІБ керівника,
науковий ступінь, посада

Тема роботи

Голяка Алла Вікторівна
1.

2.

Радчук
Олександрівна

3.

Балецький
Олександрович

Вивчення світового господарства та
природокористування
в
курсах
шкільної географії
Вікторія Використання топонімів у курсах
шкільної географії
Дмитро Географічний
аналіз
екологічного туризму
Волинського Полісся

в

Костолович Марія Ігорівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент
Костолович Марія Ігорівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент

розвитку
межах

СЛУХАЛИ: 3. Про звіти з проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти: І
курсу магістратури спец. СО (Географія) (27.10 – 23.11. 2021 р.); 4 курсу спец. Екологія.
(03.11-30.11. 2021 р.); І курсу магістратури спец. Екологія, Радіоекологія ( 27.10-07.12.
2021р.).
3.1. ЗВІТ про проходження виробничої (педагогічної) практики студентами
І курсу групи МГ – 51 психолого-природничого факультету спеціальності 014
Середня освіта (Географія)
Керівник практики: викладач Лис Юрій Володимирович.
Термін проведення практики з 27.10.2021 р. по 23.11.2021 р., 4 т.
Бази практики: Бродницька гімназія Зарічненської селищної ради, Жорнищенський
ліцей Олицької територіальної громади, Олександрійський ліцей Олександрійської
сільської ради, Соснівський ліцей Соснівської селищної ради.
Аналіз роботи студентів.
Виробнича (педагогічна) практика є важливим компонентом професійної
підготовки майбутніх учителів географії, адже вона дає можливість перевірити рівень
готовності студентів до подальшої педагогічної діяльності.
Метою педагогічної практики є поглиблення та закріплення теоретичних і
практичних знань, набутих у процесі вивчення психолого-педагогічних та професійноорієнтованих дисциплін; формування у студентів вміння організовувати освітній процес в
закладах загальної середньої освіти; виховання інтересу до педагогічної діяльності;
формування навичок творчої та самостійної діяльності у вирішенні реальних педагогічних
завдань.
Під час підготовчого етапу практики студенти
ознайомилися з програмою
практики, професійно-педагогічними обов’язками вчителя географії, документацією та
оснащенням місця практики.
Активній педагогічній діяльності практикантів передувало відвідування відкритих
уроків та навчально-виховних заходів, які проводили досвідчені вчителі. Результатом
відвіданих уроків стало оформлення студентами педагогічних аналізів уроків.
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Відповідно до програми практики кожен студенти проводили уроки та оформляли
до цих уроків плани-конспекти.
Під час проведення уроків студенти використовували методики традиційного та
інтерактивного навчання. З метою активізації пізнавальної діяльності учнів застосовували
мультимедійні технології, проводили дослідження та практичні роботи.
Також практиканти здійснювали контрольно-оцінювальну діяльність: укладали
завдання для оцінювання і контролю, перевіряли зошити – практикуми та письмові
роботи.
Студентами були проведені виховні заходи у закріплених за ними класах.
Загалом, виробнича (педагогічна) практика продемонструвала прагнення
здобувачів вищої освіти на практиці реалізовувати свій потенціал в педагогічній професії.
Слід відмітити сумлінне і організоване відношення усіх студентів до проходження
практики, що в кінцевому результаті забезпечило позитивні результати її проведення.
Оцінки за практику:
№
з/п

1.
2.
3.
4.

Оцінка
Прізвище та ініціали
Студента
Булакевич Тетяна Володимирівна
Мойсієвич Валентина Володимирівна
Радчук Ольга Юріївна
Совпенчук Дарія Сергіївна

за
національною
шкалою
відмінно
відмінно
відмінно
відмінно

кількість балів за
100 – бальною
шкалою
93
90
95
94

ECTS

A
A
А
А

ПОСТАНОВИЛИ: ЗВІТ про проходження виробничої (педагогічної) практики
студентами І курсу групи МГ – 51 психолого-природничого факультету спеціальності 014
Середня освіта (Географія) схвалити та затвердити.
3.2. ЗВІТ керівника виробничої практики Портухай О.І. здобувачів 4 курсу (термін
навчання: 3р. 10м.), перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, група Е-41,
спеціальність 101 «Екологія».
1. Виробнича практика.
2. Терміни проведення практики з 03.11.2021 до 30.11. 2021 р., 4 тижні
(наказ №684-07-01 від 02.11.2021 р.).
3. Психолого-природничий факультет, 4 курс (термін навчання: 3р. 10м.), перший
(бакалаврський) рівень вищої освіти, група Е-41, спеціальність 101 «Екологія», 1 студент.
4. Керівник практики – доц., к. с.-г. н. Портухай О.І.
5. Виробнича практика проводилася у РФДУ «Інститут охорони ґрунтів України».
6. Аналіз роботи здобувачів вищої освіти.
Під час настановчої конференції до відома здобувача була доведена інформація про
тривалість і терміни проходження практики. Студентка ознайомилася із завданнями,
визначеними програмою практики, та вимогами до оформлення звітної документації.
Також був проведений інструктаж з техніки безпеки під час проходження практики.
На практиці здобувачка вищої освіти поглибила та закріпила теоретичні знання, які
отримані в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін. Ознайомилася з
організаційною структурою, системою управління РФДУ «Інститут охорони ґрунтів
України», вивчила методи дослідження, засвоїла методичні основи планування,
підготовки та проведення досліджень екологічний стан ґрунтового покриву Рівненької
5

області.
Звітна документація здобувачки вищої освіти сформована відповідно до Програми та
методичних рекомендацій до виробничої практики, поставленні завдання виконані, звіт
захищено згідно графіку.
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7. Зведена таблиця результатів практики:
Група
Е–41
Усього

Кількість
студентів
1
1

„5”
А

„4”
В
1
1

„3”
D

С

„2”
FX

E

Успішність

Якість

85
85

100
100

ПОСТАНОВИЛИ: ЗВІТ керівника виробничої практики Портухай О.І. здобувачів 4 курсу
(термін навчання: 3р. 10м.), перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, група Е-41,
спеціальність 101 «Екологія» схвалити та затвердити.
3.3. ЗВІТ керівника виробничої (науково-дослідної) практики Суходольської І.Л.
1. Виробнича (науково-дослідна) практика.
2. Терміни проведення практики з 27.10.2021 до 07.12.2021 р., 6 тижнів (наказ №66507-01 від 21.10.2021 р.).
3. Психолого-природничий факультет, 1 курс, другий (магістерський) рівень вищої
освіти, група МЕ-51, спеціальність 101 «Екологія», 2 студенти.
4. Керівники (методисти) практики – Суходольська І.Л.
5. База практики: Рівненський обласний центр з гідрометеорології.
6. Аналіз роботи студентів.
Під час настановчої конференції здобувачі вищої освіти ознайомилися з термінами
проходження практики, завданнями, визначеними програмою практики та вимогами до
оформлення звітної документації. Для здобувачів вищої освіти було проведено інструктаж
з техніки безпеки під час проходження практики.
На практиці здобувачі вищої освіти поглибили та закріпили теоретичні знання, які
отримані в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін. Ознайомилися з
основними завданнями та специфікою роботи відділів Рівненського обласного центру з
гідрометеорології. Під час проходження практики покращилися практичні вміння
здобувачів вищої освіти.
Під час проходження виробничої (науково-дослідної) практики здобувачі вищої
освіти ознайомилися з організаційною структурою, системою управління та проблемами
Рівненського обласного центру з гідрометеорології, вивчили методи дослідження,
засвоїли методичні основи планування, підготовки та проведення експерименту,
навчились статистично обробляти отримані дані та їх аналізувати.
Звітна документація здобувачів вищої освіти сформована відповідно до Програми та
методичних рекомендацій до практики, звіт захищено згідно графіку. Всі завдання
виробничої (науково-дослідної) практики, що були поставлені перед здобувачами вищої
освіти, виконані.
7. Зведена таблиця результатів практики:
Група
МЕ–51
Усього

Кількість
студентів
2
2

„5”
А
2
2

„4”
В

„3”
С

D

E

„2”
FX

Успішність

Якість

100
100

100
100

ПОСТАНОВИЛИ: звіт з проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти І
курсу магістратури спец. Екологія, Радіоекологія( 27.10-07.12. 2021р.) схвалити та
затвердити.
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3.4. ЗВІТ про проходження виробничої (педагогічної) практики студентами V
курсу групи МГ – 51 психолого-природничого факультету спеціальності 014 середня
освіта (Географія).
Керівник практики: викладач Лис Юрій Володимирович.
Термін проведення практики з 27.10.2021 р. по 23.11.2021 р., кількість тижнів 4.
База практики: Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 Рівненської
міської ради.
Аналіз роботи студентів.
Виробнича (педагогічна) практика є важливим компонентом професійної
підготовки майбутніх учителів географії, адже вона дає можливість перевірити рівень
готовності студентів до подальшої педагогічної діяльності.
Метою педагогічної практики є поглиблення та закріплення теоретичних і
практичних знань, набутих у процесі вивчення психолого-педагогічних та професійноорієнтованих дисциплін; формування у студентів вміння організовувати освітній процес в
закладах загальної середньої освіти; виховання інтересу до педагогічної діяльності;
формування навичок творчої та самостійної діяльності у вирішенні реальних педагогічних
завдань.
Під час настановної конференції, яка відбулася 23 жовтня 2021 року студентів було
ознайомлено із основними питаннями організації та проходження педагогічної практики,
професійно-педагогічними обов’язками вчителя географії, документацією та оснащенням
місця практики.
Пасивна педагогічна практика передбачала відвідування уроків та навчальновиховних заходів, які проводила вчитель географії Рівненської загальноосвітньої школа ІІІІ ступенів № 27 Дяченко Галина Миколаївна. Результатом відвіданих уроків стало
оформлення студентами педагогічних аналізів уроків. Також студенти опрацьовували
навчально-методичну літературу для написання поурочних планів згідно календарнотематичного плану та розкладу.
Відповідно до програми практики кожен студент провів по 6 уроків (4 пробних і 2
залікові) та оформив до цих уроків плани-конспекти.
Під час проведення уроків студенти використовували методики традиційного та
інтерактивного навчання. З метою активізації пізнавальної діяльності учнів застосовували
мультимедійні технології, проводили дослідження та практичні роботи.
Також практиканти здійснювали контрольно-оцінювальну діяльність: укладали
завдання для оцінювання і контролю, перевіряли зошити – практикуми та письмові
роботи.
Студентами були проведені виховні заходи у закріплених класах та укладені
психолого-педагогічні характеристики на учня та колектив.
В процесі виробничої практики студенти поглибили і закріпили знання, здобуті в
університеті, виробили вміння та навички використовувати різноманітні форми та методи
активізації пізнавальної діяльності учнів, закріпили впевненість у правильному виборі
професії та фаху.
Загалом, виробнича (педагогічна) практика продемонструвала прагнення
здобувачів вищої освіти на практиці реалізовувати свій потенціал в педагогічній професії.
Слід відмітити сумлінне і організоване відношення більшості студентів до проходження
практики, що в кінцевому результаті забезпечило позитивні результати її проведення.

8

Оцінки:

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оцінка
Прізвище та ініціали
Студента

Бодіна Анна Олександрівна
Грановський Ярослав Федорович
Киришко Ольга Сергіївна
Кіщенко Оксана Юріївна
Нагорна Анастасія Миколаївна
Шило Андрій Тарасович
Якубович Аліна Володимирівна

за національною
шкалою
відмінно
задовільно
відмінно
відмінно
відмінно
добре
відмінно

кількість балів за 100
– бальною
шкалою
91
60
90
91
91
84
90

ECTS

A
E
A
А
A
B
A

ПОСТАНОВИЛИ: ЗВІТ про проходження виробничої (педагогічної) практики студентами
V курсу групи МГ – 51 психолого-природничого факультету спеціальності 014 середня
освіта (Географія) схвалити та затвердити.
СЛУХАЛИ: 4. Про підготовку до зимової заліково-іспитової сесії 2021-2022 н.р.
Згідно з розкладом деканату зимова залікова сесія 2021-2022 н.р. буде проходити:
залікова - до 05 січня 2022 р., а екзаменаційна – з 12 січня 2022 року. Тому всім
викладачам провести зимову екзаменаційну сесію 2021-2022 н.р. згідно з поданим
деканатом ППФ розкладом та виставити оцінки в екзаменаційні відомості.
ПОСТАНОВИЛИ: Всім викладачам провести зимову заліково-екзаменаційну сесію
2021-2022 н.р. згідно з поданим деканатом ППФ розкладом та виставити оцінки в
екзаменаційні відомості.
СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження графіків СРС та відкритих занять ІІ семестру
2021-2022н.р.
Графік відкритих занять на ІI семестр 2021 – 2022 н. р.
для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»
№
з/п

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

Назва дисципліни

Тема
(форма проведення)

Курс,
група

Термін
виконання

Екобіотехнологія

ІІІ курс,
Е-31

Січень 2022
року

2.

Лико Д.В.,
д.с.-г.н., проф.

Грунтознавство

Основні складові
біотехнологічного процесу
та його етапи (перезентація
лекції).
Органічна речовина грунту
(лекція)

Лютий 2022
року

3.

Велесик Т.А.,
к.е.н.

Контроль за якістю
сировини тваринного
та рослинного
походження

ІІ курс,
ЕС-21,
ЕП-21
ІІІ курс,
Е-31

1.

Основні принципи
забезпечення безпечності
сировини тваринного та
рослинного походження та
небезпеки, по’вязані з
харчовими продуктами

Лютий 2022
року
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4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Мартинюк
В.О.,
к.геогр.н.,
доц.
Якута О.О.

Войтович
О.П., д.пед.н.,
доц.
Мартинюк
Г.В., к.хім.н.,
доц.
Суходольська
І.Л., к.біол.н.,
доц.
Лико Д.В.,
д.с.-г.н., проф.
Лисиця А.В.,
д.біол.н..
проф.

11. Портухай О.І.,
к.с.-г.н., доц.

12.

Костолович
М.І., к.пед.н.,
доцент

13. Сачук Р.М.,

д.вет.н., доц.

14.

Лико С.М.
к.с.-г.н., проф.

15.

Костолович
М.І., к.пед.н.,
доцент
Герман Н.В.,
к.пед.н., доц.

16.

Геоінформаційні
технології в географії

Дослідження водних
об’єктів (на прикладі озер)
Практична робота

ІІІ курс,
Г-31

Лютий 2022
року

Методика туристичнорекреаційних
досліджень

Методика вивчення
документів як джерел
туристично-рекреаційної
інформації (практичне
заняття)
Методика навчання теми
«Хімічний зв'язок і будова
речовини»
Основи якісного аналізу.
Лабораторна робота.

ІІІ курс,
Г-31

Лютий 2022
року

І курс,
СПН-51

Лютий 2022
року

ІІ курс,
Б-21

Лютий
2022 року

Хімія в старшій школі
з методикою навчання
Аналітична хімія

Гідрологія

Гідрологія озер.
(лекція)

І курс,
Е-11

Березень 2022
року

Географія грунтів з
основами
грунтознавства
Антропогенний вплив
на природні
екосистеми

Основні водні властивості
(лекція)

І курс,
Г-11

Березень 2022
року

Тема 2. Суб'єкти та об'єкти
антропогенного впливу на
екосистеми.
Лекція
Нормування
антропогенного
навантаження на
рослинний та тваринний
світ.
(лекційне заняття)

І курс,
МЕ-51

Березень 2022
року

ІІІ курс,
Е-31

Березень
2022 року

1 курс,
Г-11

Березень
2022 року

ІV курс,
Е-31,
заочна
форма
навчання
ІV курс,
Е-41

Березень 2022
року

ІV курс,
Г-41

Квітень 2022
року

ІV курс,
Факультет
історії,
політології
та
міжнародних
відносин

Квітень 2022
року

Нормування
антропогенного
навантаження на
навколишнє
середовище
Ландшафтознавство

Екологічний контроль
транспортних засобів і
вантажів
Охорона та
раціональне
використання водних
ресурсів
Методика позакласної
роботи з географії
Екологія

Структура і
функціонування
ландшафтних
комплексів
лекція
Концептуальні засади
державного екологічного
контролю на кордоні
Світовий океан та його
значення для планети
(лекція)
Географічні вікторини та
ігри.
Практичне заняття
Основні проблеми охорони
природи в Україні

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

Назва
дисципліни

Курс,
група

Тема

Форма
контролю

Термін
виконання

1.

Економічна і
соціальна
географія України

ІІ курс, Г21

презентація

Лютий
2022 року

2.

Географія грунтів
з основами
грунтознавства
Контроль за
якістю сировини
тваринного та
рослинного
походження

І курс,
Г-11

Регіональні відміни
ефективності
використання ПРП
України.
Основні природнокліматичні зони

презентація

Березень
2022 року

3.

ІІІ курс,
Е-31

4.

Ландшафтноекологічний
аналіз катастроф

ІІІ курс,
Г-31

5.

Аналітична
хімія

ІІ курс,
Б-21

6.

Ландшафтознав
ство

7.

Загальні та спеціальні
методи дослідження
хімічного складу
сировини тваринного та
рослинного походження й
готових продуктів
харчування
Надзвичайні ситуації в
Україні і світі, що
відбулися у 2021 році

Виконання
студентами
індивідуального
завдання

Березень
2022 року

ПІБ
викладача,
вчений
ступінь,
вчене звання
Логвиненко
І.П.,
к.б.н., доцент
Лико Д.В.,
д.с.-г.н.,
проф.
Велесик Т.А.,
к.е.н.

Презентація
проектів

Березень
2022 року

Якута О. О.

Аналіз невідомої
речовини

Підсумкове
лабораторне
заняття

Березень
2022 року

І курс, Г11

Ландшафти як
територіальні об’єкти

тести

Березень
2022 року

Хімія в старшій
школі з
методикою
навчання
Екологія

І курс,
СПН-51

Використання речовин
із різними видами
хімічних зв’язків у
техніці
Екосистеми та їх
характеристики

презентація

Березень
2022 року

Мартинюк
Г.В.,
к.хім.н.,
доц.
Костолович
М.І.,
к.пед.н.,
доц.
Войтович
О.П.,
д.пед.н.,
доц.
Лико С.М.,
к.с.-г.н.,
проф.

9.

Екологічний
контроль
транспортних
засобів і
вантажів

IV курс,
Е-31,
заочна
форма
навчання

10.

Методика
позакласної
роботи з
географії
Гідрологія

IV курс,
Г-41

8.

11.

12.

ВК 09.
Антропогенний
вплив на
природні
екосистеми

І курс,
Г-11

Проведення хімікоаналітичних
досліджень вантажів
для отримання
висновків за
результатами аналізів
Навчальні екскурсії

Виконання
студентами
індивідуальн
ого завдання
Виконання
студентами
індивідуальног
о завдання

Березень
2022 року
Березень
2022 року

Сачук Р.М.,
д.вет.н.,
доц.

проєкти

Квітень
2022 року

Костолович
М.І.,
к.пед.н.,
доц.
Суходольсь
ка І.Л.,
к.біол.н.,
доц.
Лисиця
А.В.,
д.біол.н.,
проф.

І курс, Г11

Господарське значення
озер.

презентація

Квітень
2022 року

І курс,
МЕ-51

Електромагнітне
забруднення
середовища.

Захист
презен-тації.

Квітень
2022 року

11

ВК 09.
Антропогенний
вплив на
природні
екосистеми
Географія
материків та
океанів

І курс,
МЕ-51

Парникові гази і зміна
клімату.

Захист
презен-тації.

Квітень
2022 року

Лисиця
А.В.,
д.біол.н.,
проф..

ІІ,
Г-21

Модульна к/р

Квітень
2022 року

15.

Екологія

ІІ курс,
Худ.-пед.
ф-тет

Захист
презен-тації.

Квітень
2022 року

16.

Нормування
антропогенного
навантаження
на навколишнє
середовище
Загальна
екологія

ІІІ курс,
Е-31

Фізико-географічні
умови материків
Північна Америка та
Євразія
Природно-заповідний
фонд України.
Природні території та
акваторії
Ліцензії на полювання,
відстрільні картки.
Мисливський сезон
(строки полювання)

презентація

Травень
2022 року

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

Екологічні програми
покращення якості
довкілля

презентація

Травень
2022 року

13.

14.

17.

І курс,
Е-11

ПОСТАНОВИЛИ:
графіки
відкритих
2021-2022н.р. схвалити та затвердити.

занять

та

СРС

на

Портухай
О.І., к.с.г.н., доц.

ІІ

семестр

СЛУХАЛИ: 6. Про порушення клопотання перед навчально-методичною комісією
психолого-природничого факультету та Вченою радою РДГУ про схвалення і
рекомендацію до затвердження і друку навчальних посібників та навчально-методичних
матеріалів у 2022 році:
ВИСТУПИЛИ:
Завкафедри, проф. Лико Д.В. представила на розгляд та схвалення до друку у 2022
році наступних навчальних посібників та навчально-методичних матеріалів, зокрема:
6.1. Лико Д.В., Костолович М.І., Войтович О.П. Радіоактивні відходи : технології
утворення, поводження, утилізації: навчальний посібник.
Рецензенти:
Прищепа Алла Миколаївна, доктор сільськогосподарських наук, професор,
директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою Національного
університету водного господарства та природокористування;
Петрівський Ярослав Борисович, доктор технічних наук, професор, дійсний член
міжнародної громадської Академії авторів наукових відкриттів, проректор з навчальновиховної роботи РДГУ.
6.2. Костолович М.І., Лико Д.В. Радіобіологія: практикум : навчальний
посібник.
Рецензенти:
Прищепа Алла Миколаївна, доктор сільськогосподарських наук, професор,
директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою Національного
університету водного господарства та природокористування;
Ойцюсь Лариса віталіївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та
здоров’я людини та фізичної терапії Рівненського державного гуманітарного
університету.
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6.3. Логвиненко І.П., Трохимчук І.М., Плюта Н.В. Біогеографія :навчальнометодичний посібник. Друге видання, перероблене.
Рецензенти:
Бєдункова Ольга Олександрівна, доктор біологічних наук, професор кафедри
екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;
Національного університету водного господарства та природокористування;
Лисиця Андрій Валерійович, доктор біологічних наук, професор кафедри екології,
географії і туризму Рівненського державного гуманітарного університету.
6.4. В.О. Мартинюк, Д.В. Лико, С.М. Лико, О.І. Портухай, О.О. Якута. Геоекологія
катастроф та екологічних криз: підручник. Друге видання, перероблене та доповнене.
Рецензенти:
Ільїн Л. В., доктор географічних наук, професор (Волинський національний
університет імені Лесі Українки);
Мельничук В. І., доктор геологічних наук, професор (Національний університет
водного господарства та природокористування);
Петрівський Я. Б., доктор технічних наук, професор (Рівненський державний
гуманітарний університет).
6.5. Лико Д.В., Лико С. М., Портухай О. І. Глінська С.О., Суходольська І.Л.
Екологія: Навчальний посібник; за редакцією С. М. Лико. 3-тє вид.
Рецензенти:
Прищепа Алла Миколаївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор
навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою Національного університету
водного господарства та природокористування;
Грубінко Василь Васильвич, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри
загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського
національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка.
6.6. Прищепа А.М., Лико С.М., Портухай О.І. Системний аналіз якості
навколишнього середовища: підручник . 2-ге видання.
Рецензенти:
Клименко Микола Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, професор,
академік МАНЕБ, завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього
середовища та лісового господарства Національного університету водного господарства
та природокористування.
Мудрак Олександр Васильович – доктор сільськогосподарських наук, професор,
завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук, КЗВО «Вінницька
академія неперервної освіти».
Петрівський Ярослав Борисович, доктор технічних наук, професор, дійсний член
міжнародної громадської Академії авторів наукових відкриттів, проректор з навчальновиховної роботи РДГУ.
6.7. Лико Д.В., Лико С.М., Портухай О.І.,Суходольська І.Л. Охорона і раціональне
використання земельних ресурсів: навчально-методичний посібник 2-ге видання.
Рецензенти:
Клименко Микола Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, професор,
академік МАНЕБ, завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього
середовища та лісового господарства Національного університету водного господарства
та природокористування.
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Крупко Галина Дмитрівна – кандидат сільськогосподарських наук, головний
інженер-ґрунтознавець Рівненської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів
України».
ПОСТАНОВИЛИ: Порушити клопотання перед навчально-методичною комісією
психолого-природничого факультету та Вченою радою РДГУ про рекомендацію до
затвердження і друку у 2022 році навчальних посібників та навчально-методичних
матеріалів, зокрема:
6.8. Мартинюк Г.В., Войтович О.П. Хімічний експеримент. Практикум: Навч.
посібник. Друге видання, доповнене.
Рецензенти:
Аксіментьєва Олена Ігорівна, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри
фізичної та колоїдної хімії Львівський національний університет імені Івана Франка;
Яцков Микола Васильович, кандидат технічних наук, професор кафедри фізики та
хімії НУВГП, директор відокремленого структурного підрозділу «Рівненський технічний
фаховий
коледж
Національний
університет
водного
господарства
та
природокористування».
6.9. Мартинюк Г. В., Поліщук Н.В., Мартинюк І.В. Органічна хімія. Тести: Навч.
посібник. Друге видання, доповнене.
Рецензенти:
Аксіментьєва Олена Ігорівна, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри
фізичної та колоїдної хімії Львівський національний університет імені Івана Франка;
Яцков Микола Васильович, кандидат технічних наук, професор кафедри фізики та
хімії НУВГП, директор відокремленого структурного підрозділу «Рівненський технічний
фаховий
коледж
Національний
університет
водного
господарства
та
природокористування».
6.10. Войтович О.П., Мартинюк Г.В. Неорганічна хімія. Лабораторний
практикум. Друге видання, доповнене.
Рецензенти:
Будінкова Надія Марківна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри фізики та хімії
НУВГП;
Кухарчук Тетяна Андріївна, кандидат педагогічних наук, директор Рівненської
Української гімназії.
СЛУХАЛИ: 7. Про звіт доктора педагогічних наук, доцента Войтович Оксани Петрівни
про навчальну, методичну, наукову, виховну та творчу роботу за період роботи на посаді
професора кафедри екології, географії та туризму з листопада 2018 року по грудень 2021
року.
ВИСТУПИЛИ:
проф. Войтович О.П., яка прозвітувала перед членами кафедри про роботу на
посаді професора кафедри екології, географії та туризму за період з листопада 2018 року
по грудень 2021 року (звіт додається).
У обговоренні звіту докт. пед. наук, проф. Войтович О.П. взяли участь: проф.
Лико Д.В., проф. Мартинюк В.О., проф. Лико С.М., доц. Суходольська І.Л., доц. Портухай
О.І., доц. Логвиненко І.П., доц. Костолович М.І., які відзначили високу професійність,
теоретичний і практичний досвід та творчий підхід доповідача до подання навчального
матеріалу.
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Лико Д.В., доктор сільськогосподарських наук, професор: прослухавши звіт про
навчальну, методичну, наукову, виховну та творчу роботу Войтович Оксани Петрівни,
хочу зазначити, що вона проявила себе як компетентна та творча особистість. Лекційні та
практичні заняття проводить з використанням інформаційних технологій та сучасних
досягнень педагогічної науки. Оксана Петрівна постійно удосконалює свої наукові та
практичні навички, консультує здобувачів вищої освіти у галузі природничих дисциплін.
Вона поєднує теоретичну і практичну підготовку студентів з навчальними екскурсіями на
підприємства
м. Рівне.
Войтович
Оксана
Петрівна
характеризується
як
висококваліфікований фахівець, що постійно перебуває у творчому пошуку. Вважаю, що
здобутки Оксани Петрівни дають підстави порушити клопотання перед Атестаційною
колегією Міністерства освіти і науки України щодо присвоєння їй вченого звання
професора кафедри екології, географії та туризму.
Мартинюк В.О., кандидат географічних наук, професор: вважаю, що звіт Оксани
Петрівни у повному обсязі представляє її наукову та методичну роботу. Вона досконало
володіє методиками викладання педагогічних та природничих дисциплін, кваліфіковано
здійснює консультування студентів в процесі підготовки дипломних робіт. Пропоную
схвалити звіт і підтримую пропозицію колег щодо присвоєння Оксані Петрівні Войтович
вченого звання професора кафедри екології, географії та туризму.
Лико С.М., кандидат сільськогосподарських наук, професор: хочу відзначити
високу компетентність Оксани Петрівни, вона завжди знаходиться у активному творчому
пошуку. Представлений на обговорення звіт заслуговує на схвалення і позитивну
підтримку. Я підтримую своїх колег щодо позитивного розгляду кандидатури Войтович
Оксани Петрівни на присвоєння їй вченого звання професора. Пропоную звіт затвердити
та порушити клопотання щодо присвоєння їй вченого звання професора кафедри екології,
географії та туризму.
Суходольська І.Л., кандидат біологічних наук, доцент: Оксана Петрівна активно
працює у різних напрямках наукової та навчально-виховної роботи. Доповідач приділяє
особливу увагу екологічній освіті та вихованню студентів, постійно оновлює навчальні
матеріали з дисциплін, які викладає. Звіт Оксани Петрівни схвалюю і підтримую її
кандидатуру для присвоєння вченого звання професора кафедри екології, географії та
туризму.
Портухай О.І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент: Оксана Петрівна
постійно підвищує кваліфікацію, тому якісно викладає дисциплін для студентів
спеціальностей 101 «Екологія», 014 «Середня освіта (Географія)», 014 «Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)», 014 «Середня освіта (Природничі науки)». Приділяє
значну увагу розробленні навчально-методичних матеріалів для проведення занять,
впроваджує у навчальний процес сучасні інноваційні технології навчання. Звіт Оксани
Петрівни схвалюю і підтримую її кандидатуру щодо присвоєння вченого звання
професора кафедри екології, географії та туризму.
Костолович М.І., кандидат педагогічних наук, доцент: Оксана Петрівна досконало
володіє теоретичним і практичним матеріалом з дисциплін, що викладає. Під час
проведення занять Войтович О.П. намагається стимулювати навчально-пізнавальну
діяльність студентів, формувати у них критичне та творче мислення, вміння відстоювати
свою думку. Як викладач, Оксана Петрівна виявляє вміння організувати порядок на
навчальному занятті, забезпечити комфортне середовище для засвоєння навчального
матеріалу та розвитку вмінь студентів. Оксана Петрівна впроваджує різноманітні сучасні
технології навчання. Пропоную звіт Войтович О.П. затвердити та порушити клопотання
щодо присвоєння їй вченого звання професора кафедри екології, географії та туризму.
Усі викладачі кафедри вказали на те, що на посаді професора кафедри Войтович
О.П. проявила себе досвідченим педагогом і науковцем, який ефективно працює зі
студентською молоддю.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт про навчальну, методичну, наукову, виховну та творчу роботу доктора
педагогічних наук Войтович Оксани Петрівни на посаді професора кафедри екології,
географії та туризму схвалити та затвердити.
2. Просити Вчену раду університету порушити клопотання перед Атестаційною
колегією Міністерства освіти і науки України про присвоєння доктору педагогічних наук
Войтович Оксани Петрівни вченого звання професора кафедри екології, географії та
туризму.
Результати голосування: за – одноголосно; проти – немає; утримались – немає.
СЛУХАЛИ: 8. Про звіт кандидата економічних наук, Велесик Тетяни Анатоліївни, про
навчальну, наукову, методичну, виховну та творчу роботу за період перебування на посаді
доцента кафедри екології, географії та туризму з 15 грудня 2020 року по грудень 2021
року.
ВИСТУПИЛИ:
Велесик Т.А., яка відзвітувала перед членами кафедри про роботу на посаді
доцента кафедри екології, географії та туризму за період з 15 грудня 2020 року по грудень
2021 року (Звіт знаходиться в справах кафедри «Кадри»).
В обговоренні звіту к.е.н. Велесик Т.А. брали участь: проф.: Лико Д.В., Лико С.М.,
Войтович О.П., Сачук Р.М., Мартинюк В.О., Портухай О.І.; доц.: Костолович М.І.;
Логвиненко І.П., які відзначили її професійні досягнення в науковій сфері.
Лико Д.В., доктор сільськогосподарських наук, професор: впродовж звітного
періоду кандидат економічних наук, Велесик Тетяна Анатоліївна, проявила себе як
наполегливий, творчий, сумлінний науковець, який чітко знає, чого хоче і стрімко йде до
своєї цілі.
Варто відмітити вагомий науковий доробок Тетяни Анатоліївни. Після захисту
кандидатської дисертації вона опублікувала 41 роботу наукового та навчальнометодичного характеру, була винахідником 2-х патентів на корисну модель. За рік
перебування по посаді доцента опублікувала 1 фахову статтю (Web of Science) у фахових
наукових виданнях України (категорії А) та 4 статті у фахових наукових виданнях України
(категорії Б), взяла участь у п’яти Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних
конференціях.
Тетяна Анатоліївна є гарантом освітньо-професійної програми «Екологія»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія», галузі
знань 10 «Природничі науки».
Бере активну участь у житті кафедри та факультету, в організації та проведенні
наукових та навчальних семінарів, тематичних зустрічей, науково-практичних
конференцій.
Тетяна Анатоліївна доброзичливо ставиться до колег кафедри та факультету, вміє
знайти підхід до студентів. Пропоную звіт про навчальну, наукову, методичну, виховну та
творчу роботу, представлений Велесик Тетяною Анатоліївною, схвалити та просити
Вчену раду університету порушити відповідне клопотання перед Атестаційною колегією
Міністерства освіти і науки України про присвоєння їй вченого звання доцента кафедри
екології, географії та туризму.
Лико С.М. кандидат сільськогосподарських наук, професор: відвідавши відкрите
заняття з дисципліни «Регіональна, економічна і соціальна географія світу» для студентів
4 курсу психолого-природничого факультету спеціальності 014.07 Середня освіта
(Географія), групи Г-41 на тему: «Північна Америка як один з головних центрів світового
господарства»,
яке
провела
Тетяна
Анатоліївна
(04.11.2021
р.).,
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хочу відмітити досконале володіння матеріалом, який вона подає студентам.
Використовуючи нестандартний підхід, викладач доступно, творчо і продуктивно
організовує формат подачі навчального матеріалу. Лектору вдається забезпечити процес
продуктивної взаємодії викладача з аудиторією.
Крім того, хотів би наголосити на значних наукових досягненнях Тетяни
Анатоліївни. Вона прийняла участь у розробці та впровадженні у виробництво
протимікробних препаратів «Амоксидев 60», «Тіамодев 80 та «Колідев 8М». Подала до
затвердження (у співавторстві): Технічні умови України 21.2-40781800-032:2022
«Амоксидев 60»; Технічні умови України 21.2-40781800-033:2022 «Тіамодев 80»; Технічні
умови України 21.2-40781800-034:2022 «Колідев 8М».
Пропоную, представлений Велесик Тетяною Анатоліївною звіт про навчальну,
наукову, методичну, виховну та творчу роботу, затвердити та порушити клопотання щодо
присвоєння їй вченого звання доцента кафедри екології, географії та туризму РДГУ.
Войтович О.П., доктор педагогічних наук, професор: впродовж всього періоду
роботи Тетяна Анатоліївна проявила себе, як кваліфікований викладач та науковець. З
усіх дисциплін, які вона викладає, підготовлено навчально-методичне забезпечення;
розроблено тематику курсових, бакалаврських та магістерських робіт.
Виходячи із звіту, представленого Тетяною Анатолівною, у квітні 2019 року вона
склала іспит з іноземної (англійської) мови на рівень В2. У червні-липні 2021 року
пройшла Міжнародне наукове стажування у Академії ГУСПОЛ (м. Куновіце, Чеська
Республіка) за темою: «Освіта в країнах Європейського Союзу».
Тетяна Анатолівна (у співавторстві) розробила технологічну інструкцію на
виробництво принади для знищення щурів і мишей «Біосан» (ТІ № 009-22 від
01.10.2021р.).
Звіт Тетяни Анатоліївни прошу схвалити і підтримую її кандидатуру щодо
присвоєння їй вченого звання доцента кафедри екології, географії та туризму РДГУ.
Сачук Р.М., доктор ветеринарних наук, професор: Тетяна Анатоліївна бере активну
участь у науковому та дозвільному житті кафедри і факультету, приймає участь у
наукових конференціях, постійно підвищує свій професійний рівень, відвідуючи
різноманітні семінари та майстер-класи. Залучає майбутніх екологів та географів до участі
у різних заходах культурно-розважального та навчального характеру, що проводяться
кафедрою екології, географії та туризму й деканатом психолого-природничого
факультету.
Пропоную схвалити звіт і підтримую пропозицію колег щодо присвоєння Велесик
Тетяні Анатоліївні вченого звання доцента кафедри екології, географії та туризму.
Мартинюк В.О., кандидат географічних наук, професор: Тетяна Анатоліївна Велесик
захистила кандидатську дисертацію у 2012 році. На кафедрі екології, географії та туризму
РДГУ працює з 2020 року, до цього працювала в Національному університеті водного
господарства та природокористування. Педагогічний стаж – 9 років.
За звітний період Тетяна Анатоліївна виконала значний обсяг навчальної, наукової
та науково-методичної роботи. Підготувала методичне забезпечення з дисциплін, які
викладає. Протягом двох останніх років опублікувала 7 фахових наукових статей.
Активно співпрацює з колегами наукових та навчальних закладів України. Змістовно і
цікаво проводить навчальні заняття.
Пропоную, представлений звіт кандидата економічних наук Велесик Тетяни
Анатоліївни про навчальну, наукову, методичну, виховну та творчу роботу, схвалити та
просити Вчену раду університету порушити відповідне клопотання перед Атестаційною
колегією Міністерства освіти і науки України про присвоєння їй вченого звання доцента
кафедри екології, географії та туризму РДГУ.
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Портухай О.І., кандидат сільськогосподарських наук, професор: я солідарна зі своїми
колегами стосовно позитивного розгляду кандидатури Велесик Тетяни Анатоліївни щодо
присвоєння їй вченого звання доцента. Звіт Тетяни Анатоліївни, який вона представила на
обговорення, є змістовним та логічно викладеним. Пропоную його затвердити та порушити
клопотання щодо присвоєння Тетяні Анатоліївні вченого звання доцента кафедри екології,
географії та туризму.
Костолович М.І., кандидат педагогічних наук, доцент: окрім всього, сказаного моїми
колегами, хотілося б відмітити наступне. Ще працюючи в Національному університеті
водного господарства та природокористування, Велесик Тетяна Анатоліївна посіла перше
місце в науково-педагогічному конкурсі «Краща навчально-методична розробка року» і була
нагороджена Дипломом в номінації «Кращий навчальний посібник» за комплект навчальних
посібників «Основи товарознавства» та «Основи товарознавства. Практикум». Окрім того,
працюючи в тому ж вузі, вона отримала Подяку ректора за вагомі наукові здобутки.
Пропоную затвердити звіт Тетяни Анатоліївни та порушити клопотання щодо
присвоєння їй вченого звання доцента кафедри екології, географії та туризму РДГУ.
Логвиненко І.П., кандидат біологічних наук, доцент: Тетяна Анатоліївна значну увагу
приділяє розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін, які читає. У процесі
навчання застосовує сучасні інноваційні, методичні та педагогічні підходи, вміє зацікавити
студентів, завжди намагається знайти підхід до них.
Звіт Тетяни Анатоліївни про навчальну, наукову, методичну, виховну та творчу роботу
прошу схвалити і підтримую її кандидатуру для присвоєння вченого звання доцента кафедри
екології, географії та туризму РДГУ.
Викладачі кафедри екології, географії та туризму відмітили, що на посаді доцента
кафедри Велесик Тетяна Анатоліївна проявила себе наполегливим, цілеспрямованим,
мотивованим науковцем та педагогом, який постійно перебуває у науковому пошуку нових
творчих ідей.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт кандидата економічних наук, Велесик Тетяни Анатоліївни, про навчальну,
наукову, методичну, виховну та творчу роботу на посаді доцента кафедри екології, географії
та туризму з 15 грудня 2020 року по грудень 2021 року схвалити та затвердити.
2. Просити Вчену раду університету порушити клопотання перед Атестаційною
колегією Міністерства освіти і науки України про присвоєння кандидату економічних наук,
Велесик Тетяні Анатоліївні, вченого звання доцента кафедри екології, географії та туризму.
Результати голосування: за – одноголосно; проти – немає; утримались – немає.
СЛУХАЛИ: 9. Про направлення на планове підвищення кваліфікації (стажування) доцента
кафедри екології, географії та туризму, к.пед.н., доц. Герман Наталії Володимирівни
відповідно до індивідуальної програми.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Вважати за доцільне направити доцента кафедри екології, географії та туризму,
к.пед.н., Герман Наталію Володимирівну на кафедру екології та біологічної освіти
Хмельницького національного університету для проходження підвищення кваліфікації
(стажування) без відриву від основної роботи відповідно до плану-графіка у період з 11 січня
по 11 березня 2022 року.
2.
Погодити індивідуальну програму підвищення кваліфікації (стажування) доц.
Герман Н.В. з проректором з наукової роботи РДГУ.

Завідувач кафедри

_____

Секретар

_____

_____

Д.В. Лико
О.К. Рудик
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