Рівненський державний гуманітарний університет
Психолого-природничий факультет
Протокол
від 09 березня 2021 року
засідання кафедри екології, географії та туризму
Завкафедри:
Секретар:
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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 проведену кафедрою профорієнтаційну роботу.
2. Про підготовку до проведення ректорських контрольних робіт у ІІ семестрі 20202021н.р.
3. Про проведені відкриті заняття викладачами кафедри.
4. Про порядок перевірки на наявність академічного плагіату в РДГУ у 2020-2021 н.р.
на здобуття першого рівня вищої освіти «бакалавр».
5. Про подання кандидатур до складу екзаменаційної комісії спец.: 101 Екологія,
014.07 «Середня освіта (Географія)» та 015 «Професійна освіта (Туристичне
обслуговування) по проведенню атестації у 2021 р.
6. Про внесення змін в робочі програми ОК 09 і ОК 10 Освітньо-наукової програми
2020-2021 рр. спец. 101 Екологія третього (наукового) рівня вищої освіти у зв’язку з
дистанційним проведенням асистентської практики через карантинні обмеження.
СЛУХАЛИ: 1. Про проведену кафедрою профорієнтаційну роботу.
Завкафедри, проф. Лико Д.В. та відповідальні за профорієнтаційну роботу на
кафедрі проф.: Лико С.М. та Мартинюк В.О. доповіли про проведену профорієнтаційну
роботу. Вони повідомили про те, що всі викладачі кафедри постійно проводять
профорієнтаційну роботу серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів через
засоби інтернет-зв’язку, фейсбук, сайт РДГУ та кафедри. Вони поширюють інформацію
про кафедру та спеціальності, з яких кафедра є випусковою. Також неодноразово
викладачі кафедри відвідували школи, де проводили зустрічі з директорами та
школярами з метою популяризації спеціальностей кафедри.
ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
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СЛУХАЛИ:2. Про підготовку до проведення ректорських контрольних робіт у ІІ семестрі
2020-2021 н.р.
Завкафедри, проф. Лико Д.В. повідомила про те, що у ІІ семестрі 2020-2021 н.р.
передбачено написання ректорських контрольних робіт для студентів першого
бакалаврського) рівня вищої освіти спец.: «Середня освіта (Географія)», «Професійна
освіта (Туристичне обслуговування)» та «Екологія» й другого (магістерського) рівня
вищої освіти за спец.: «Середня освіта (Географія)», «Екологія» та «Екологія
(Радіоекологія)».
ПОСТАНОВИЛИ: Провести написання ректорських контрольних робіт зазначених
спеціальностей у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. у визначені терміни.
СЛУХАЛИ: 3. Про проведені викладачами відкриті заняття.
№
з/п

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

Назва дисципліни

Тема
(форма проведення)

Курс,
група

Термін
виконання

Економічна і соціальна
географія України

ІІ курс,
Г-21

12 лютого 2021р.

2

Мартинюк В.О.,
к.г.н., доц.

Теорія і методологія
географічної науки

4, Г-41

12 лютого 2021р.

3

Портухай О.І.,
к.с.-г.н., доц.

Загальна екологія
(та неоекологія)

Господарська оцінка
природно-ресурсного
потенціалу України
Методологія наукового
пізнання в географії
Лекція
Екологічні проблеми
літосфери

Е-21

24 лютого 2021р..
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Войтович О.П.,
д.пед.н., доц.

Хімія з основами
біогеохімії

Хімія гео- та біоелементів

І курс,
Е-11

04 березня 2021р.
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3.1. Про проведення 12.02.2021 р. доц. Логвиненко І.П. відкритого заняття з
дисципліни «Економічна і соціальна географія України» для здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського) рівня психолого-природничого факультету, спеціальності 014
«Середня освіта (Географія)», групи Г-21 за темою «Господарська оцінка природноресурсного потенціалу України».
ВИСТУПИЛИ: д-р с-г. наук, проф. Лико Д.В., д-р. пед. наук, доц. Суходольська І.Л.
Виступаючі підкреслили актуальність та значимість теми заняття, мультимедійний
супровід викладу теоретичного матеріалу та шляхи його засвоєння.
Проф. Лико Д.В. звернула увагу на професійну культуру мовлення, педагогічний
такт лектора і вміння створювати проблемні ситуації та дотримуватися толерантності
дискусії. Теоретичні положення заняття розкривалися за допомогою наведення прикладів.
У ході проведення лекції вдало поєднано монологічне та діалогічне мовлення, технології
інноваційного навчання. На початковому етапі визначено мету і завдання практичного
заняття, зроблено акцент на способи реалізації мети, зафіксовано очікувані результати
щодо оволодіння студентами відповідними. Заняття мало завершену форму, викладач
зробив підсумкові висновки за темою лекції. Практичне заняття відповідає вимогам вищої
школи і заслуговує високої оцінки.
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Доц. Суходольська І.Л. підкреслила, що було чітко зазначено мету та актуальність
теми практичного заняття, проаналізовано ступінь вивчення даної проблеми як у
вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. Протягом заняття Ірина Леонідівна вдало
підібрала й використала як словесні, наочні, так і практичні методи. Вона досконало
володіє теоретичним рівнем знань з дисципліни «Економічна і соціальна географія
України», що є позитивним моментом проведення лекційного заняття.
ПОСТАНОВИЛИ: відкрите практичне заняття, проведене доц. Логвиненко І.П. з
дисципліни «Економічна і соціальна географія України» для здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського) рівня психолого-природничого факультету, спеціальності 014
«Середня освіта (Географія)», групи Г-21 за темою «Господарська оцінка природноресурсного потенціалу України» вважати таким, що відповідає вимогам до проведення
практичних занять у вищій школі.
3.2. Про проведення 12.02.2021 р. проф. Мартинюком В.О. відкритого заняття
(лекції) з дисципліни «Теорія і методологія географічної науки» для здобувачів вищої
першого (бакалаврського) рівня психолого-природничого факультету, спеціальності 014
«Середня освіта (Географія)», групи Г-41 за темою за темою «Методологія наукового
пізнання в географії».
ВИСТУПИЛИ: канд. с.-г. наук, проф. Портухай О.І., канд. біол. наук, доц.
Суходольська І.Л.,
Виступаючі підкреслили актуальність та значимість теми лекційного заняття,
мультимедійний супровід викладу теоретичного матеріалу та шляхи його засвоєння.
Проф. Портухай О.І. відзначила, що проведена лекція була чітко структурованою,
динамічною та змістовною. Мета та окреслені завдання заняття були зрозумілими і
послідовними. У ході проведення лекції Віталій Олексійович активно залучав студентів до
співпраці, застосувавши прийом групової форми роботи та міжгрупової взаємодії. Кожна
група студентів, опрацювавши конкретні завдання, згодом демонструвала свої результати.
Висновки проведеної роботи спільно обговорювались і викладачем і студентами. Загалом
студенти активно працювали на лекції, приймали участь у обговоренні та висловлювали
власні думки.
Проф. Портухай О.І. зазначила, що лекційне заняття проведене на високому
теоретичному та науково-методичному рівні. Тема і зміст заняття відповідали вимогам
навчальної програми. Матеріал викладено чітко і має логічну послідовність. Крім того,
лектором застосовувався творчий підхід до викладення навчального матеріалу.
Доц. Суходольська І.Л. відзначила змістовність та послідовність мультимедійного
супроводу лекції, інтегрованість її змісту, що свідчить про володіння Мартинюком В.О.
інформаційними технологіями та умінням вдало їх використовувати під час проведення
занять. Вона підкреслила, що проведена лекція була послідовною, чітко організованою, не
складною для розуміння. Віталій Олексійович продемонстрував високий рівень
професійної майстерності та володіння педагогічними прийомами: чітко орієнтувалась у
картографічних матеріалах, послідовно переходила до наступних питань теми, активно
залучав студентів до роботи. Студенти під час заняття активно працювали. При цьому
одна діяльність студентів послідовно змінювалась іншою. Загальні висновки розглянутої
теми студенти робили спільно із викладачем.
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ПОСТАНОВИЛИ: проведення 12.02.2021 р. проф. Мартинюком В.О. відкритого заняття
(лекції) з дисципліни «Теорія і методологія географічної науки» для здобувачів вищої
першого (бакалаврського) рівня психолого-природничого факультету, спеціальності 014
«Середня освіта (Географія)», групи Г-41 за темою за темою «Методологія наукового
пізнання в географії» вважати таким, що відповідає вимогам лекції у вищій школі та
проведеним на високому науково-методичному рівні.
3.3. Про проведення 24.02.2021 р. проф. Портухай О.І. відкритого заняття з
дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня психолого-природничого факультету, спеціальності 101
«Екологія», групи Е-21 за темою «Екологічні проблеми літосфери».
ВИСТУПИЛИ: канд. с.-г. наук, проф. Лико С.М., канд. біол. наук,
доц. Суходольська І.Л.
Виступаючі підкреслили актуальність та значимість теми практичного заняття,
мультимедійний супровід викладу теоретичного матеріалу та шляхи його засвоєння.
Проф. Лико С.М. зазначив, що практичного заняття проведене на високому
теоретичному та науково-методичному рівні. Тема і зміст заняття відповідали вимогам
навчальної програми. Матеріал викладено чітко і має логічну послідовність. Крім того,
лектором застосовувався творчий підхід до викладення навчального матеріалу.
Доц. Суходольська І.Л. звернула увагу присутніх на організаційну підготовку
заняття, його високий теоретичний та навчально-методичний рівень, послідовність
основних етапів, використання інноваційних технологій навчання. Всі етапи практичного
заняття були досконало і чітко продумані. Під час проведення заняття студентам були
поставлені проблемні запитання, на які отримано вичерпні відповіді. На занятті
використані форми групової роботи: робота в парах, робота у великих групах. Групові
форми роботи супроводжувалися інструктажем викладача, розподілом обов’язків членів
кожної групи тощо. У кінці заняття викладач узагальнила та систематизувала
представлений матеріал, наголосила на можливості його застосування у практичній
діяльності майбутніх фахівців.
ПОСТАНОВИЛИ: проведення 24.02.2021 р. проф. Портухай О.І. відкритого заняття з
дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня психолого-природничого факультету, спеціальності 101
«Екологія», групи Е-21 за темою «Екологічні проблеми літосфери» вважати таким, що
відповідає вимогам лекції у вищій школі та проведеним на високому науковометодичному рівні.
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3.4. Про проведення 04.03.2021 р. проф. Войтович О.І. відкритого заняття з
дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня психолого-природничого факультету, спеціальності 101
«Екологія», групи Е-11 за темою «Хімія гео- та біоелементів».
ВИСТУПИЛИ: канд. пед. наук, доц. Костолович М.І., канд. хім. наук, доц.
Мартинюк Г.В.
Виступаючі підкреслили актуальність та значимість теми лекційного заняття,
мультимедійний супровід викладу теоретичного матеріалу та шляхи його засвоєння.
Доц. Костолович М.І. підкреслила, що було чітко зазначено мету та актуальність
теми практичного заняття, проаналізовано ступінь вивчення даної проблеми як у
вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. Протягом заняття Оксана Петрівна вдало
підібрала й використала як словесні, наочні, так і практичні методи. Вона досконало
володіє теоретичним рівнем знань з дисципліни «Хімія з основами біогеохімії», що є
позитивним моментом проведення лекційного заняття.
Доц. Мартинюк Г.В. звернула увагу на професійну культуру мовлення, педагогічний
такт лектора і вміння створювати проблемні ситуації та дотримуватися толерантності
дискусії. Теоретичні положення заняття розкривалися за допомогою наведення прикладів.
У ході проведення лекції вдало поєднано монологічне та діалогічне мовлення, технології
інноваційного навчання. На початковому етапі визначено мету і завдання практичного
заняття, зроблено акцент на способи реалізації мети, зафіксовано очікувані результати
щодо оволодіння студентами відповідними. Заняття мало завершену форму, викладач
зробив підсумкові висновки за темою лекції. Практичне заняття відповідає вимогам вищої
школи і заслуговує високої оцінки.
ПОСТАНОВИЛИ: проведення 04.03.2021 р. проф. Войтович О.І. відкритого заняття з
дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня психолого-природничого факультету, спеціальності 101
«Екологія», групи Е-11 за темою «Хімія гео- та біоелементів» вважати таким, що
відповідає вимогам до проведення лекційних занять у вищій школі.
СЛУХАЛИ: 4. Про порядок перевірки на наявність академічного плагіату в РДГУ у 20202021 н.р. на здобуття першого рівня вищої освіти «бакалавр».
Завкафедри проф. Лико Д.В. та наукові керівники кваліфікаційних робіт бакалаврів
4–го курсу спец.: 101 «Екологія» (заочної форми) та 014.07 «Середня освіта (Географія)» й
015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» (денної форми навчання) 20202021 н.р., повідомили про те, що згідно графіку, студентські кваліфікаційні роботи,
оформлені відповідно до вимог в готовому до захисту вигляді, для перевірки на наявність
академічного плагіату в електронному вигляді будуть надіслані на офіційну пошту РДГУ
rectorat@rdgu.uar.net у зазначені терміни:
 заочна форма навчання - з 01 по 10 квітня 2020 р.;
 денна форма навчання - з 10 по 25 квітня 2020 р.
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Після чого буде надано Звіт системи та висновок експерта, які будуть відправлені на
електронну пошту кафедри або наукового керівника, що надіслали роботи на перевірку.
Рішення щодо допущення до захисту кваліфікаційної роботи студента, яка була
перевірена на наявність академічного плагіату і потребує значного доопрацювання,
приймає комісія, склад якої формує завідувач випускової кафедри.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Інформацію прийняти до відома та подати кваліфікаційні роботи бакалаврів 4–го

курсу спец.: 101 «Екологія» (заочної форми) та 014.07 «Середня освіта (Географія)» й 015
«Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» (денної форми навчання) 2020-2021
н.р. на офіційну пошту РДГУ rectorat@rdgu.uar.net для перевірки на наявність
академічного плагіату в зазначені терміни.
СЛУХАЛИ: 5. Про подання кандидатур до складу екзаменаційної комісії зі встановлення
відповідності рівня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог освітньопрофесійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем “Бакалавр” спец.:
101 Екологія (заочна форма навчання) 014.07 «Середня освіта (Географія)» та 015
«Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» (денна форма навчання) на психологоприродничому факультеті у 2021 році
Завкафедри, проф. Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх з кандидатурами до складу
екзаменаційної комісії зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки здобувачів
вищої освіти до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за
освітнім рівнем “Бакалавр” спец.: 101 Екологія (заочна форма навчання) 014.07 «Середня
освіта (Географія)» та 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» (денна
форма навчання) на психолого-природничому факультеті у 2021 році, зокрема:
Заочна форма навчання: 101 «Екологія»
3 студенти
3 студенти захищають дипломні роботи
1 група
ЧЛЕНИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:
1) Завідуючий випускової кафедри:
а) Лико Д.В. - доктор сільськогосподарських наук, професор, кафедра екології,
географії та туризму.
2. Екзаменатори:
1) Захист дипломних робіт:
а) Лико Сергій Михайлович – доцент, кандидат сільськогосподарських наук,
професор, кафедра екології, географії та туризму;
б) Портухай Оксана Іванівна – доцент, кандидат сільськогосподарських наук,
професор, кафедра екології, географії та туризму.
Денна форма навчання: 014 «Середня освіта (Географія)»
12 студентів
8 студентів захищають дипломні роботи
4 студенти складають комплексний іспит
1 група
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ЧЛЕНИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:
1) Завідуючий випускової кафедри:
а) Лико Д.В. - доктор сільськогосподарських наук, професор, кафедра екології,
географії та туризму.
2. Екзаменатори:
1) Захист дипломних робіт:
а) Мартинюк Віталій Олексійович – доцент, кандидат географічних наук, професор,
кафедра екології, географії та туризму;
б) Логвиненко Ірина Павлівна – доцент, кандидат біологічних наук, кафедра екології,
географії та туризму
2) Складання комплексного іспиту:
а) Мартинюк Віталій Олексійович – доцент, кандидат географічних наук, професор,
кафедра екології, географії та туризму;
б) Мартинюк Галина Валентинівна – доцент, кандидат хімічних наук, кафедра
екології, географії та туризму;
Денна форма навчання: 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)»
7 студентів
4 студенти захищають дипломні роботи
3 студенти складають комплексний іспит
1 група
ЧЛЕНИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:
1) Завідуючий випускової кафедри:
а) Лико Д.В. - доктор сільськогосподарських наук, професор, кафедра екології,
географії та туризму.
2. Екзаменатори:
1) Захист дипломних робіт:
а) Войтович Оксана Петрівна – доцент, доктор педагогічних наук, професор, кафедра
екології, географії та туризму;
б) Сачук Роман Миколайович – доцент, кандидат ветеринарних наук, кафедра
екології, географії та туризму.
2) Складання комплексного іспиту:
а) Портухай Оксана Іванівна – доцент, кандидат сільськогосподарських наук,
професор, кафедра екології, географії та туризму;
б) Костолович Марія Ігорівна – доцент, кандидат педагогічних наук, кафедра
екології, географії та туризму.
Секретар ЕК: Рудик Оксана Касянівна, старший лаборант, кафедра екології, географії та
туризму.
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ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити кандидатури до складу екзаменаційної комісії зі
встановлення відповідності рівня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог
освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем
“Бакалавр” спец.: 101 Екологія (заочна форма навчання) 014.07 «Середня освіта
(Географія)» та 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» (денна форма
навчання) на психолого-природничому факультеті у 2021 році та подати інформацію до
деканату психолого-природничого факультету.
СЛУХАЛИ: .6. Про внесення змін в робочі програми ОК 09 і ОК 10 Освітньо-наукової
програми 2020-2021 рр. спец. 101 Екологія третього (наукового) рівня вищої освіти у
зв’язку з дистанційним проведенням асистентської практики через карантинні обмеження.
ВИСТУПИЛИ:
1. Доцент Герман Н.В. що за ОНП 2020 викладає ОК 09 «Методика викладання
екології у вищій школі» (на ОНП третього рівня ВО), запропонувала внести певні
корективи в робочу програму при дистанційному проведенні ОК 10 «Виробничої
(асистентської) практики» під час карантину з урахуванням необхідності використанням
платформ Zoom, Viber, Meet Google, в т.ч. при оцінюванні якості проведення занять
аспірантом.
2. Гарант ОНП проф. Лисиця А.В. підтримав пропозицію звернувши увагу на те, що
дистанційне проведення занять під час карантину вимагає більше наповнення навчальним
контентом й інших дисциплін, розміщення додаткових матеріалів на сайті кафедри.
Член робочої групи доц. І.Л. Суходольська запропонувала схвалити та затвердити
внесені доц. Герман Н.В. пропозиції.
ПОСТАНОВИЛИ: Відкоригувати зміст робочих програм на ОНП 101 екологія (доктор
філософії) з урахуванням необхідності дистанційного проведення занять під час
карантину, на сайті кафедри збільшити об’єм навчального контенту для здобувачів ВО.

Зав. кафедри

Секретар

Д.В. Лико

_

О.К. Рудик
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