Рівненський державний гуманітарний університет
Психолого-природничий факультет
Протокол
від 09 лютого 2021 року
засідання кафедри екології, географії та туризму
Завкафедри:
Секретар:

№2

Лико Д.В.
Рудик О.К.

Присутні: Велесик Т.А., Войтович О.П., Герман Н.В., Костолович М.І., Лико Д.В.,
Лико С.М., Лисиця А.В., Логвиненко І.П., 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 результати зимової іспитової сесії І семестру 2020-2021 н.р.
2. Про стан підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідно до
нових вимог НАЗЯВО для перевірки кафедри та про відповідальних за її виконання.
3. Про розгляд і рекомендацію до затвердження і друку:
 програм та екзаменаційних білетів державної атестації для складання
комплексного іспиту з фаху за спец.: 014 «Середня освіта (Географія)» та 015
«Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» у 2020- 2021 н.р.
 програм та білетів вступних випробувань 2021 року.
4.
Про проходження стажування викладача Рівненського музичного училища
Огризко Алли Володимирівни.
СЛУХАЛИ: 1. . Про результати зимової іспитової сесії І семестру 2020-2021 н.р.
Викладчі кафедри доповіли про результати зимової іспитової сесії І семестру 20202021н.р. В переважній більшості зимова сесія студентами складена, хоча є деякі студенти, які
ще мають заборгованості. Але вони будуть ліквідовані в найближчі терміни.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Результати зимової іспитової сесії І семестру 2020-2021 н.р. визнати результативними.

СЛУХАЛИ 2. Про стан підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін
відповідно до нових вимог НАЗЯВО для перевірки кафедри та про відповідальних за її
виконання
Завкафедри ознайомила професорсько-викладацький склад кафедри з новими
вимогами щодо підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідно до
вимог НАЗЯВО та для перевірки кафедри.
Згідно з вимогами НАЗЯВО на кафедрі повинна бути наявна розроблена
викладачами кафедри зі внесеними змінами та доповненнями (при необхідності) наступна
документація, зокрема:
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Перелік обов’язкової документації
Положення про кафедру
Структура кафедри: наявність на кафедрі науково-дослідних лабораторій,
науково- методичних центрів тощо. Програми їх діяльності
Стратегія розвитку кафедри
Кількісний та якісний склад професорсько-викладацького та навчальнодопоміжного складу кафедри, їх відповідність займаним посадам
Відомості про викладачів (кадрова таблиця з даними про найменування
посади, освіти, наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації
та активності (згідно п.30 постанови КМУ «Ліцензійні умови провадження
освітньої діяльності»)
Посадові інструкції (завкафедрою, професора, доцента, ст. викладача,
викладача, ст. лаборанта тощо) та їх дотримання
Плани роботи кафедри за попередній на нинішній навчальний рік та
співставити його виконання у протоколах засідання кафедри
Проаналізувати ухвали засідань кафедри з точки зору наявності в них
конкретності, строків виконання та відповідальних осіб за виконання
Індивідуальні плани викладачів їх ведення та виконання
Картки навчального навантаження викладачів

Вимоги до виконання кваліфікаційних робіт

Графік видачі і прийому курсових робіт (проєктів), його виконання
Графік консультацій та його виконання
Графік ректорських контрольних робіт та його виконання
Якість підготовки фахівців з вищою освітою: порівняння результатів
успішності за попередньою сесію з результатами проведення ректорських
контрольних робіт (з фахових дисциплін, винесених на підсумкову
атестацію), врахування результатів підсумкової атестації та звітів голів
екзаменаційних комісій
Результати перевірки кваліфікаційних робіт на дотримання академічної
доброчесності та антиплагіат
Плани роботи кураторів навчальних груп
Перевірити протоколи засідань наукових, методичних семінарів кафедри на
предмет відображення в них актуальних питань сучасної освіти і науки,
запровадження в освітній процес науково-педагогічних технологій
Журнал контрольних відвідувань зав. кафедри та взаємовідвідувань
викладачів кафедри та проаналізувати висновки та пропозиції, стан їх
виконання та реалізації
Плани роботи студентських наукових гуртків та проблемних груп. Стан
залучення студентів до науково-дослідної роботи, відсоток охоплення
студентів цією роботою, участь студентів у Всеукраїнських конкурсах
студентських наукових робіт та олімпіадах. Публікації студентів за
попередній та нинішній навчальний рік
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Програма підвищення кваліфікації для викладачів на ОП
Наявність освітнього контенту (НМК) забезпечення дисциплін кафедри

Завкафедри,
Портухай
О.І.,
Мартинюк В.О.
Викладачі,
аспіранти
Мартинюк В.О.,
Костолович
М.І.,
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Опис освітньої програми(ОП). Структурно-логічна схема ОП
База вибіркових дисциплін (перелік, посилання на електронний ресурс
тощо)
Робочі програми навчальних дисциплін
Силабуси навчальних дисциплін
Наскрізна програма всіх видів практик

Перелік баз практик та наявність договорів
Робочі програми практик

Перелік освітніх програм, ліцензійні обсяги та їх доступність на сайті
кафедри/університету, спеціальності і спеціалізації підготовки, освітні
програми для них
Протоколи засідань кафедри щодо створення /оновлення ОП. Рекомендації
зацікавлених сторін (стейкхолдерів) до ОП та документи, що підтверджують
формування /оновлення цілей програми внаслідок опрацювання цих
документів
Перелік установ-партнерів, спільно з якими реалізується система
професійного розвитку викладача
Документальне підтвердження врахування зауважень та пропозиції,
сформульованих під час попередніх акредитацій при перегляді ОП
Перелік публікацій викладачів, що засвідчують їх наукові інтереси.
Закордонні публікації. Публікації аспірантів
Програми проведених конференцій за останні 3 роки

Документи, що підтверджують участь наукових керівників у дослідницьких
проектах, результати яких регулярно публікуються та/або практично
впроваджуються
Документи, що підтверджують ефективність профорієнтаційної роботи
(кількість учнів, охоплених профорієнтаційною роботою, кількість тих, що
вступили до університету у відсотках тощо)
Навести конкретні приклади роботи викладачів із запровадження в освітній
процес сучасних науково-педагогічних технологій, раціональних та
ефективних методик здобуття якісної вищої освіти. Проаналізувати
готовність кафедри до застосування в освітньому процесі новітніх
інформаційних технологій під час самостійної роботи, позааудиторної та
індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти
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Завкафедри наголосила всім викладачам про те, що в разі змін в освітніх програмах
та робочих програмах дисциплін повідомляти про ці зміни з обгрунтуванням та
обговорювати їх на засіданнях кафедри.
ПОСТАНОВИЛИ: Викладачам кафедри підготувати навчально-методичне забезпечення
дисциплін відповідно до вимог НАЗЯВО та для перевірки кафедри.
СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд і рекомендацію до затвердження і друку:
 програм та екзаменаційних білетів державної атестації для складання
комплексного іспиту з фаху за спец.: 014.07 «Середня освіта (Географія)» та 015
«Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» у 2020- 2021 н.р.
1. Програма та екзаменаційні білети комплексного іспиту для державної атестації
здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.07 «Середня освіта
(Географія)» / Упорядники: Д.В. Лико, В.О. Мартинюк, О.І. Портухай. – Рівне:
Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 2021. – 65 с.
2. Програма та екзаменаційні білети комплексного іспиту для державної атестації
здобувачів вищої освіти зі спеціальності 015 «Професійна освіта (Туристичне
обслуговування)» / Упорядники: О. П. Войтович, М.І. Костолович, С.О. Глінська.– Рівне:
Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 2021. – 36 с.
програм та білетів вступних випробувань 2021 року:
1. Програма та білети фахового випробування зі спеціальності 101 «Екологія» для
вступників на здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» на основі здобутого ступеня
(освітньо-кваліфікаційного рівня) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра
інших спеціальностей / Д.В. Лико, О.І. Портухай. – Рівне: РДГУ, 2021. – 10 с.
2. Програма та білети фахового випробування зі спеціальності 014.07 «Середня
освіта (Географія)» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» на основі
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) молодшого спеціаліста, бакалавра,
спеціаліста, магістра інших спеціальностей / Д. В. Лико, В. О. Мартинюк. ‒ Рівне: РДГУ,
2021. ‒ 16 с.
3. Програма та білети фахового випробування зі спеціальності 015.16 «Професійна
освіта (Туристичне обслуговування)» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти
«Бакалавр» на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) молодшого
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра інших спеціальностей / Д.В. Лико, В.О.
Мартинюк. – Рівне: РДГУ, 2021. – 16 с.
4. Програма та білети вступного випробування з конкурсного предмета «Хімія» для
вступників для здобуття ступеня вищої освіти "Бакалавр" на основі повної загальної
середньої освіти / Д.В. Лико, О.П. Войтович. – Рівне: РДГУ, 2021. – 11 с.
5. Програма та білети вступного випробування з конкурсного предмету «Географія»
для вступників для здобуття ступеня вищої освіти "Бакалавр" на основі повної загальної
середньої освіти / Д.В. Лико, В.О. Мартинюк. – Рівне: РДГУ, 2021. – 25 с.
6. Програма та білети фахового випробування зі спеціальності 101 «Екологія» (ОПП
«Екологія», «Радіоекологія», «Екологія інформаційного простору») для вступників на
здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного
рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра / Д.В. Лико. – Рівне: РДГУ, 2021. – 18с.
7. Програма та білети співбесіди з конкурсного предмета «Хімія» для вступників для
здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти /
Лико Д.В., Войтович О.П. – Рівне: РДГУ, 2021. – 10 с.
8. Програма та білети співбесіди з конкурсного предмету «Географія» для вступників
для здобуття ступеня вищої освіти "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти
/ Д.В. Лико, В.О. Мартинюк. – Рівне: РДГУ, 2021. – 24 с.
4

9. Програма та білети фахового випробування зі спеціальності 101 «Екологія» для
вступників на здобуття ступеня вищої освіти «Доктор філософії», на основі здобутого
ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) / Д.В. Лико. - Рівне: РДГУ,
2021 р. – 10 с.
10. Програма та білети фахового випробування зі спеціальності 014.07 «Середня
освіта (Географія)» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» на основі
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра / Д.В. Лико. –
Рівне: РДГУ, 2021. – 19 с.
ПОСТАНОВИЛИ: Порушити клопотання перед Вченою радою психолого-природничого
факультету про рекомендацію до затвердження і друку Програм та екзаменаційних
білетів державної атестації для складання комплексного іспиту з фаху за спец.: 014.07
«Середня освіта (Географія)» та 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)»
у 2020- 2021 н.р. та Програм та екзаменаційних білетів вступних випробувань 2021 року.
Результати голосування:
за – 15; проти – немає; утримались – немає.
СЛУХАЛИ: 4. Про проходження стажування - підвищення кваліфікації викладача
Рівненського музичного училища Огризко Алли Володимирівни
Завкафедри, проф. Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх з індивідуальним планом
підвищення кваліфікації на кафедрі екології, географії та туризму викладача Рівненського
музичного училища Огризко Алли Володимирівни. Термін проходження стажування з 01 березня по 16 квітня 2021 року.
Мета стажування: - підвищення кваліфікації. Тема – впровадження новітніх
освітніх технологій у навчальний процес при вивченні екології (обсягом 150 год).
ПОСТАНОВИЛИ: Дозволити проходження стажування - підвищення кваліфікації
викладача Рівненського музичного училища Огризко Алли Володимирівни з 01 березня по
16 квітня 2021 року

Завкафедри

__________ Д.В. Лико

Секретар

______________ О.К. Рудик
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