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засідання кафедри екології, географії та туризму 

 

Завкафедри:    Лико Д.В. 

Секретар:    Кучеренко О.В. 

 

Присутні: Андрійчук С.В., Басараба І., Войтович О.П., Костолович М.І., Кучеренко О.В., 

Лико Д.В., Лико С.М., Лисиця А.В., Логвиненко І.П., Мартинюк В.О., Мартинюк Г.В., 

Портухай О.І., Сачук Р.М., Степанюк Я.В., Суходольська І.Л., Штокало С.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підготовку кафедри до проведення звітної наукової конференції викладачів, 

співробітників та здобувачів вищої освіти за 2020 рік. 

2. Про заяву кандидата ветеринарних наук, доцента, старшого дослідника Сачука 

Романа Миколайовича про перевід на посаду професора кафедри екології, географії та 

туризму з 15 квітня 2021 р. та його звіт про наукову, навчальну, методичну, виховну та 

творчу роботу на посаді доцента кафедри екології, географії та туризму. 

3. Про заслуховування звітів аспірантів за ІІ півріччя 2020-2021 навчального року. 

4. Про підготовку 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) 2020-2021 н.р. та призначення 

рецензентів. 

5. Про заяви здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» І-ІІІ курсів спец. 101 

«Екологія», спец. 014 «Середня освіта (Географія)» та спец. 015 «Професійна освіта 

(Туристичне обслуговування)» та здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» І курсу спец. 101 

«Екологія» та спец. 014 «Середня освіта (Географія)»про вільний вибір дисциплін на 

2021-2022 н.р. 

6. Про розгляд заяви доцента кафедри географії та туризму Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука Шикули Ростислава 

Ростиславовича на проходження стажування на кафедрі екології, географії та туризму 

РДГУ з 01 квітня 2021 року. 

7. Про проведені відкриті заняття викладачами кафедри Лико СМ (відкрита лекція 

"Геологія" для студентів І курсу психолого-природничого факультету спеціальності 014 

Середня освіта (географія) на тему: "Вивчення хімічного складу Земної кори" (18.03.2021)  

 

СЛУХАЛИ: 1. Про підготовку кафедри до проведення звітної наукової конференції 

викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти за 2020 рік. 

Завкафедри Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх з Наказом РДГУ №59-01-01 від  

02 квітня 2021 р. «Про проведення звітної наукової конференції викладачів, 

співробітників і здобувачів вищої освіти за 2020 рік».  

 Відповідно до Наказу та з метою належної організації та проведення звітної 

наукової конференції викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти за 2020 рік 

потрібно: 

 керівникам кафедральних секцій до 19 квітня 2021 року подати в деканат 

психолого-природничого факультету та навчально-науковий відділ на електронних носіях 

назви доповідей до програми звітної наукової конференції РДГУ; 



 провести звітну наукову конференцію викладачів, співробітників і здобувачів 

вищої освіти за 2020 рік: – 13 травня 2021 року пленарне засідання; – 13-14 травня 2021 

року секційні засідання (за розкладом факультетів). 

 Секретарям секційних засідань подати протоколи в навчально-науковий відділ на 

паперових носіях до 19 травня 2021 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію завкафедри прийняти до відома та виконання. 

2. Керівникам кафедральних секцій до 19 квітня 2021 року подати в навчально-

науковий відділ на електронних носіях назви доповідей викладачів, 

співробітників та здобувачів вищої освіти. 

3. Секретарям секційних засідань подати протоколи в навчально-науковий відділ на 

паперових носіях до 19 травня 2021 року. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про заяву кандидата ветеринарних наук, старшого дослідника Сачука 

Романа Миколайовича про перевід на посаду професора кафедри екології, географії та 

туризму з 15 квітня 2021 р. та його звіт про наукову, навчальну, методичну, виховну та 

творчу роботу на посаді доцента кафедри екології, географії та туризму. 

Сачук Роман Миколайович представив заяву про перевід на посаду професора 

кафедри екології, географії та туризму з 15 квітня 2021 р. та звіт про наукову, навчальну, 

методичну, виховну та творчу роботу на посаді доцента кафедри. 

ВИСТУПИЛИ:  

У виступах та обговореннях звіту взяли участь: завкафедри, проф. Лико Д.В., яка 

ознайомила присутніх зі змістом заяви та зробила короткий огляд здобутків Сачука Р.М. 

на посаді доцента та внесла пропозицію підтримати заяву претендента; проф.: Войтович 

О.П., Лико С.М., Лисиця А.В., Мартинюк В.О., Портухай О.І.; доц.: Костолович М.І., 

Логвиненко І.П., Мартинюк Г.В., Суходольська І.Л. дали належну оцінку роботі доцента 

Сачука Р.М., відзначили його вагомий внесок у наукову, методичну та організаційну 

роботу кафедри, підготовку ліцензійних та акредитаційних справ за спец.: 014. «Середня 

освіта (Географія)» й 101 «Екологія» та забезпеченні навчальних дисциплін навчально-

методичними розробками та підтримали пропозицію завідувача кафедри щодо 

переведення його з посади доцента на посаду професора кафедри з 15 квітня 2021 р. 

Лико Д.В., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри: після 

звітування про навчально-методичну та науково-дослідну роботу Сачука Романа 

Миколайовича на засіданні нашої кафедри, я відмітила, що він проявив себе не лише як 

сумлінна, ініціативна людина, але як і творча особистість. Про це говорять його лекційні і 

практичні заняття зі студентами та великий обсяг науково-практичної та організаційної 

роботи, який він систематично виконує. Роман Миколайович постійно повідомляє про 

свої наукові дослідження, консультує, надає практичну допомогу. Все це говорить про те, 

що він є висококваліфікованим спеціалістом та постійно перебуває у творчому пошуку. 

Вважаю, що наукові, методичні та організаційні здобутки дають підстави про перевід його 

з посади доцента кафедри екології, географії та туризму на посаду професора  

з 15 квітня 2021 р. 

Войтович О.П., доктор педагогічних наук, професор: Роман Миколайович активно 

працює у різних напрямах наукової та навчально-виховної роботи. Він досконало володіє 

методиками викладання дисциплін, постійно знаходиться у творчому пошуку, знайомить 

колег зі своїми науковими дослідженнями, співпрацює зі студентами нашого ЗВО у 

підготовці курсових, дипломних та магістерських робіт. Роман Миколайович не залишає 

поза увагою вдосконалення освіти нашого ЗВО в екологічному вихованні, постійно 

оновлює свої наукові програми з дисциплін, які читає, надає значну методичну допомогу 



студентам. Звіт Романа Миколайовича схвалюю і підтримую пропозицію про перевід його 

з посади доцента кафедри екології, географії та туризму на посаду професора кафедри 

екології, географії та туризму з 15 квітня 2021 р. 

Лико С.М., кандидат сільськогосподарських наук, професор: звіт Романа 

Миколайовича вважаю представленим у повному обсязі його науково-теоретичної та 

методичної роботи. Хочу відзначити високу компетентність у питаннях до яких він 

причетний, вміння мислити конструктивними стратегіями, наповнювати сучасним змістом 

екологічний матеріал не лише у ході проведення лекційного курсу, але і в наукових 

дискусіях. Пропоную схвалити звіт і підтримую пропозицію колег про перевід його з 

посади доцента кафедри екології, географії та туризму на посаду професора кафедри 

екології, географії та туризму з 15 квітня 2021 р. 

Лисиця А.В., доктор біологічних наук, професор: Звіт представлений на 

обговорення заслуговує на схвалення і позитивну підтримку. Науково-методична 

діяльність Романа Миколайовича всім відома. Він завжди знаходиться у активній творчій 

позиції. Пропоную звіт затвердити та підтримую його кандидатуру про перевід з посади 

доцента кафедри екології, географії та туризму на посаду професора з 15 квітня 2021 р. 

Мартинюк В.О., кандидат географічних наук, професор: Приєднуюсь до своїх 

колег. Звіт представлений на обговорення заслуговує на схвалення і позитивну підтримку. 

Науково-методична діяльність Романа Миколайовича всім відома. Він завжди знаходиться 

у активній творчій позиції. Пропоную звіт затвердити й перевести його з посади доцента 

кафедри екології, географії та туризму на посаду професора з 15 квітня 2021 р. 

Портухай О.І., кандидат сільськогосподарських наук, професор: Роман 

Миколайович  наділений всіма якостями, які відповідають сучасним вимогам викладача. 

Підтримую пропозицію кафедри про перевід його з посади доцента кафедри екології, 

географії та туризму на посаду професора кафедри екології, географії та туризму з 15 

квітня 2021 р. 

Костолович М.І., кандидат педагогічних наук, доцент: відмітила високий науково-

педагогічний потенціал Сачука Романа Миколайовича, його організаційні здібності, 

відповідальність у відношенні до своїх обов'язків. Разом із студентами Роман 

Миколайович  проводить наукові дослідження, які є результатами досягнень студентів на 

олімпіадах та конкурсах-захистах наукових робіт. Підтримую пропозицію завкафедри 

проф Лико Д.В.  про перевід його на посаду професора кафедри екології, географії та 

туризму з 15 квітня 2021р. 

Логвиненко І.П., кандидат біологічних наук, доцент: Роман Миколайович проявив 

себе відповідальним, компетентним, наполегливим і вимогливим до себе і своїх студентів, 

велику увагу приділяє науково-дослідній роботі студентів. Тому підтримую пропозицію 

своїх колег про перевід на посаду професора кафедри екології, географії та туризму з 15 

квітня 2021 р. 

Суходольська І.Л., кандидат біологічних наук, доцент: Заслухавши звіт Романа 

Миколайовича, можу сказати, що він компетентний в усіх галузях науки, з великою 

відповідальністю ставиться до виконання своїх обов’язків, віддає багато сил для 

виховання молодих науковців. Він допомагає їм як у науковому так і в навчальному плані. 

Він завжди надає консультації з підготовки навчально-методичних видань, програм 

навчальних курсів. Отже, підтримую його кандидатуру щодо переводу його на посаду 

професора кафедри екології, географії та туризму з 15 квітня 2021 р. 

 

Результати голосування: 

за – 12; проти – немає; утримались – немає 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Задовольнити заяву кандидата ветеринарних наук, старшого дослідника Сачука 

Романа Миколайовича про перевід на посаду професора кафедри екології, географії та 

туризму з 15 квітня 2021 р. 

2. Звіт кандидата ветеринарних наук, старшого дослідника Сачука Романа 

Миколайовича про наукову, навчальну, методичну, виховну та творчу роботу на посаді 

доцента кафедри екології, географії та туризму схвалити та затвердити. 

Результати голосування: 

присутніх:                      12 чол. 

за дану ухвалу:               12 чол. 

проти:                               немає. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про заслуховування звітів аспірантів за І півріччя 2020-2021 навчального 

року. 

 
СЛУХАЛИ: 3.1. Звіт аспіранта 4-го року денної форми навчання Андрійчука Сергія 

Володимировича про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2020-2021 н.р. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт аспіранта 4-го року навчання Андрійчука Сергія Володимировича про 

виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2020-2021 н.р. схвалити та 

затвердити. 

2. Атестувати аспіранта Андрійчука С.В. за І півріччя 2020-2021 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 3.2. Звіт аспіранта 4-го року денної форми навчання Андрійчука Сергія 

Володимировича про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2020-2021 н.р. 

 

Тема дисертації: «Оцінка геоекологічного стану озер Волинського Полісся та засади 

оптимізації природокористування», затверджена на засіданні Вченої ради університету, 

протокол № 12 від «26» жовтня 2017 р. 

Науковий керівник дисертаційної роботи кандидат географічних наук, доцент, 

професор кафедри екології, географії та туризму Мартинюк В.О. 

За час навчання в аспірантурі (01 жовтня 2020 р. – 31 березня 2021 р.) у 

відповідності з індивідуальним планом роботи аспіранта було виконано такі завдання: 

 проведено польові батиметричні дослідження з льоду на озерах, які розташовані в 

межах Нобельського НПП; 

 відібрано зразки води для проведення гідрохімічної оцінки якості озер; 

 на основі даних гідрологічного профілювання водойм побудовано низку цифрових 

батиметричних карт досліджуваних озер; 

 результати досліджень викладено у наукових публікаціях: 

Статті в наукових фахових виданнях, рекомендованих Атестаційною колегією 

МОН України 

1. Мартинюк В. О., Андрійчук С. В. Оцінка еколого-географічного стану 

басейнової системи озера Стрільське (гідрологічна пам’ятка природи). Вісн. Харків. нац.-

го ун.-ту імені В. Н. Каразіна. Сер.: Екологія. 2021. Вип. 24. (рукопис, 15 с.; у друці). 

 

Публікації у закордонних виданнях (у тому числі в державах Організації 

економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу) 

- розділи у наукових монографіях: 

2. Мартинюк В. О., Андрійчук С. В. Кадастрово-ландшафтне моделювання 

озер природно-заповідного фонду верхньої Прип’яті. Scientific research of the XXI century. 

Volume 1 : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. 



Tabachnikov. Sherman Oaks, Los Angeles : GS publishing service, 2021. Pp. 42-52. ISBN 978-

1-7364133-0-2 DOI: 10.51587/9781-7364-13302-2021-001-42-52. 

- статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних: 

3. Мартынюк В. А., Андрийчук С. В. Ландшафтно-лимнологическая оценка 

озера Кричевичское для целей рекреационного рыболовства. Туризм и гостеприимство. 

Пинск: 2020. Выпуск 2. С. 54-63. (Бази даних: ВАК Республіки Білорусь, Ulrich's, РІНЦ, 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Scientific Indexing Services, CiteFactor (Academic 

scietific journals), Google Академія, Кіберленінка, ЕБС «Лань», Electronic Journals Library, 

Соціонет) 

4. Мартынюк В., Зубкович И., Андрийчук С. Методические подходы к оценке 

геоэкологического состояния озерно-бассейновой системы. Slupskie prace geograficzne. 

Slupsk: Instytut Geografii Spoleczno-Ekonomicznej i Turystyki Akademii Pomorskiej w 

Slupsku, 2020. Nr 17. С. 38-49. (Бази даних: Index Copernicus) 

 

Прийняв участь та виступив з доповідями на таких наукових конференціях 

(дистанційна форма участі): 

5. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми 

навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого 

розвитку» (22-23 жовтня 2020, м. Херсон, Україна). Тема доповіді: «Цифрова 

батиметрична модель озера Мала Близна (Волинське Полісся)». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт аспіранта 4-го року навчання Андрійчука Сергія Володимировича про 

виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2020-2021 н.р. схвалити та 

затвердити. 

2. Атестувати аспіранта Андрійчука С.В. за І півріччя 2020-2021 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 3.2. Звіт аспіранта 4-го року вечірньої форми навчання Штокала Степана 

Степановича про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2020-2021 н.р. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт аспіранта 4-го року навчання Штокала Степана Степановича про виконання 

індивідуального плану роботи за І півріччя 2020-2021 н.р. схвалити та затвердити. 

2. Атестувати аспіранта Штокала С.С. за І півріччя 2020-2021 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 3.3. Звіт аспіранта вечірньої форми навчання 3-го року навчання Степанюка 

Ярослава Вікторовича про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2020-

2021н.р. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт аспіранта 3-го року навчання Степанюка Ярослава Вікторовича про 

виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2020-2021 н.р. схвалити та 

затвердити. 

2. Атестувати аспіранта Степанюка Я.В. за І півріччя 2020-2021 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 3.4. Звіт аспіранта 1-го року денної форми навчання Басараби Ілони 

Василівни про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2020-2021 н.р. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Звіт аспіранта 1-го року навчання Басараби Ілони Василівни про виконання 

індивідуального плану роботи за І півріччя 2020-2021 н.р. схвалити та затвердити. 

2. Атестувати аспіранта Басарабу І.В. за І півріччя 2020-2021 н.р. 
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СЛУХАЛИ: 4. Про підготовку 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) 2020-2021 н.р. та призначення рецензентів. 

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) 2020-2021н.р., повідомили про те, що студентські кваліфікаційні роботи, оформлені відповідно 

до вимог в готовому до захисту вигляді були надіслані для перевірки на наявність академічного плагіату в електронному вигляді на офіційну 

пошту РДГУ rectorat@rdgu.uar.net у зазначені терміни, зокрема: 

 заочна форма навчання -  з 01 по 10 квітня 2020 р.; 

 денна форма навчання -    з 10 по 25 квітня 2020 р. 

Після перевірки на наявність академічного плагіату 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. 

Також завкафедри та керівники кваліфікаційних робіт доповіли про призначення рецензентів (табл.: 1-3), зокрема: 

Таблиця 1 

Рецензенти кваліфікаційних робіт на 2020-2021 н.р. для здобувачів вищої освіти ІV курсу заочної форми навчання  

спеціальності 101 «ЕКОЛОГІЯ», (гр. Е-41) 

 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, посада 

ПІБ рецензента 

науковий ступінь, посада 

1.  

Міркевич Андрій Іванович Особливості забруднення ґрунту важкими металами 

поблизу автомобільних доріг 
Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

Портухай Оксана Іванівна, 

кандидат сільськогосподарських наук, професор 

2.  

Осипчук Володимир Олександрович Аналіз накопичення твердих побутових відходів в м. 

Рівне, ефективні способи їх утилізації 
Лико Сергій Михайлович, 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор 

Прищепа Алла Миколаївна, 

кандидат сільськогосподарських наук, професор 

Національного університету водного 

господарства і природокористування 

 

  

mailto:rectorat@rdgu.uar.net
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Таблиця 2 

Рецензенти кваліфікаційних робіт на 2020-2021 н.р. для здобувачів вищої освіти ІV курсу ДЕННОЇ форми навчання  

спеціальності 014.07 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ)», (гр. Г-41) 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, посада 

ПІБ рецензента 

науковий ступінь, посада 

1 
Бодіна Анна Олександрівна Розвиток творчих здібностей учнів 9 класів у 

процесі навчання географії 
Суходольська Ірина Леонідівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 
Костолович Марія Ігорівна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

2 
Бринчук Тетяна Василівна Впровадження активних методів навчання 

географії (на прикладі 7 класу) 

Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 
Войтович Оксана Петрівна, 

доктор педагогічних наук, професор 

3 

Ігнатюк Катерина Сергіївна Особливості краєзнавчої роботи в шкільному 

курсі географії 
Герман Наталія Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Мартинюк Віталій Олексійович, 

кандидат географічних наук, 

професор 

4 
Киришко Ольга Сергіївна Педагогічні умови активізації пізнавальної 

діяльності учнів на уроках географії 
Суходольська Ірина Леонідівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

Войтович Оксана Петрівна, 

доктор педагогічних наук, професор 

5 

Малець Вікторія Вікторівна Особливості вивчення сільськогосподарського 

комплексу України в шкільному курсі 

«Україна та світове господарство» (9 клас) 

Сачук Роман Миколайович, 

кандидат ветеринарних наук, 

доцент 

Логвиненко Ірина Павлівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

6 
Нагорна Анастасія 

Миколаївна 

Особливості організації науково-дослідної 

роботи з географії у старшій школі 
Суходольська Ірина Леонідівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

Логвиненко Ірина Павлівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

7 

Соловей Оксана Юріївна Особливості вивчення тваринного світу в 

шкільному курсі географії (6-8 класи) 
Сачук Роман Миколайович, 

кандидат ветеринарних наук, 

доцент 

Войтович Оксана Петрівна, 

доктор педагогічних наук, професор 

3.  

Якубович Аліна 

Володимирівна 

Особливості проведення уроків географії з 

використанням інформаційних технологій (на 

прикладі 7 класу) 

Якута Ольга Олексіївна, 

старший викладач 

Мартинюк Віталій Олексійович, 

кандидат географічних наук, 

професор 
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Таблиця 3 

Рецензенти кваліфікаційних робіт на 2020-2021 н.р. для здобувачів вищої освіти ІV курсу ДЕННОЇ форми навчання 

спеціальності 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» (гр. ТО-41) 

№ 

з/п 
ПІБ студента Тема роботи 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, посада 

ПІБ рецензента 

науковий ступінь, посада 

1 

Лавренюк Іванна Миколаївна Комплексна оцінка туристичних 

ресурсів міста Рівне 
Костолович Марія Ігорівна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Романів Андрій Степанович., 

к.геогр.н., доцент, декан природничо-

географічного факультету Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету ім. 

акад. С. Дем’янчука 

2 
Лугін Володимир Тихонович Перспективи розвитку 

гастрономічного туризму в Україні 
Войтович Оксана Петрівна, 

доктор педагогічних наук, професор 
Суходольська Ірина Леонідівна, 

кандидат біологічних наук, доцент 

3 
Овдійчук Тетяна Ігорівна Перспективи розвитку туристичних 

послуг у Рівненській області 
Войтович Оксана Петрівна, 

доктор педагогічних наук, професор 
Костолович Марія Ігорівна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

4 

Токарчук Анастасія 

Валеріївна 

Сучасний стан та проблеми розвитку 

дитячого туризму в Україні 

Костолович Марія Ігорівна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Романів Андрій Степанович., 

к.геогр.н., доцент, 

декан природничо-географічного 

факультету Міжнародного економіко-

гуманітарного університету ім. акад. С. 

Дем’янчука 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома та вважати, що 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. після 

перевірки на наявність академічного плагіату та надання висновку готові до подання до захисту.  

2. Призначити рецензентами 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) 2020-2021 н.р. вищевказаних осіб 

(табл.:1-3). 
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СЛУХАЛИ: 5. Про заяви здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» І-ІІІ курсів спец. 101 

«Екологія», спец. 014 «Середня освіта (Географія)» та спец. 015 «Професійна освіта 

(Туристичне обслуговування)» та здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» І курсу спец. 101 

«Екологія» та спец. 014 «Середня освіта (Географія)» про вільний вибір дисциплін на 

2021-2022 н.р. 

 

Завкафедри, проф Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх із заявами здобувачів вищої 

освіти ОС «Бакалавр» І-ІІІ курсів спец. 101 «Екологія», спец. 014 «Середня освіта 

(Географія)» та спец. 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» та здобувачів 

вищої освіти ОС «Магістр» І курсу спец. 101 «Екологія» та спец. 014 «Середня освіта 

(Географія)» про вільний вибір дисциплін, які будуть вивчатися у наступному 2021-

2022н.р., зокрема:  

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – БАКАЛАВР 
 

ДЕННА форма навчання 
 

101 «Екологія», денна форма навчання 
 

Курс, 

група 
К-ть 

студентів 

у групі 

К-ть  

поданих 

заяв на 

дисципліну  

Шифр Назва  вибіркової компоненти( дисципліни) Семестр К-ть 

кредитів 

І,  

Е-11 
2 2 ВК29 Загальне землезнавство 3 4 

ВК10 Радіоекологія 4 4 

ВК17 Фізична екологія 4 3 

І, 

Е-12  

(3 р.н.) 

1 1 ВК01 Соціологія 3 3 

ВК19 Загальне землезнавство 3 4 

ВК04 Радіоекологія  4 4 

ВК23 Контроль за якістю сировини тваринного та 

рослинного походження 

4 4 

ІІ,  

Е-21 
6 6 ВК13 Державний контроль і прикордоння 5 4 

ВК25 Основи державної митної справи 5 3 

ВК10 Охорона і раціональне використання 

рослинного і тваринного світу 

6 3,5 

ВК11 Екобіотехнологія 6 3 

ВК19 Медична екологія 6 3 

ВК23 Основи прикордонного екологічного контролю 6 3,5 

ВК34 Радіологічний контроль продуктів харчування 6 4,5 

ІІ,  

Е-21  

(3 р.н.) 

2 2 ВК10 Державний кордон і прикордоння 5 4 

ВК18 Основи державної митної справи 5 3 

ВК20 Екологічний контроль транспортних засобів та 

вантажів 

5 3 

ВК8 Охорона і раціональне використання 

рослинного і тваринного світу 

6 3,5 

ВК9 Екобіотехнологія 6 3 

ВК16 Основи прикордонного екологічного контролю 6 3,5 

ВК24 Правові засади прикордонного екологічного 

контролю 

6 3,5 

ВК26 Контроль за якістю сировини тваринного і 

рослинного походження 

6 4 

ІІІ,  

Е-31 
1 1 ВК29 Правові засади прикордонного екологічного 

контролю 

7 3,5 

ВК07 Митний контроль 8 3 

ВК19 Екологічний контроль у карантинній службі 8 3 

ВК25 Екологічний контроль транспортних засобів 8 3 

ВК27 Радіаційний та хіміко-аналітичний контроль 

речовин у пунктах пропуску 

8 3 

ВК12 Ландшафтно-екологічний аналіз катастроф 8 3 
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014.07 «Середня освіта (Географія)», денна форма навчання 

 
Курс, 

група 

К-ть 

студентів 

у групі 

К-ть  

поданих 

заяв на 

дисципліну  

Шифр Назва  вибіркової 

компоненти( дисципліни) 

Семестр К-ть 

кредитів 

І,  

Г-11 

* (Див. 

Додаток 1) 

16 8 ВК9/ Хімія з основами геохімії 3 3 

8 /ВК10 Географія промисловості  3 3 

8 ВК11/ Теорія і методологія 

географічної науки 

4 3 

8 /ВК12 Основи наукових 

досліджень 

4 3 

ІІ,  

Г-21 

* (Див. 

Додаток 2) 

17 17 ВК15 Основи природознавства 5 5,5 

17 ВК17 Земельні ресурси і 

земельний кадастр 

6 3 

9 ВК19/ Основи раціонального 

природокористування і 

охорона природи 

5 5 

8 /ВК20 Туризм та безпека 

туристичних походів 

5 5 

9 ВК21/ Методика туристично-

рекреаційних досліджень 

6 3 

8 /ВК22 Екологічна географія 

України 

6 3 

9 ВК27/ Ландшафтно-екологічний 

аналіз катастроф 

6 3 

8 /ВК 28 Спортивно-туристична 

робота у школі та 

позашкільних закладах 

6 3 

ІІІ,  

Г-31 
13 13 ВК12 Рекреологія та географія 

туризму  

8 3 

ВК16 Методика позакласної 

роботи з географії  

8 3,5 

ВК24 Методика та технології 

навчання природознавства  

7 4 

ВК25 Методика організації 

спортивно-туристської 

роботи  

8 4 

ВК28 Географія 

зовнішньополітичних 

зв’язків  

8 3 
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ЗАОЧНА форма навчання 

 

101 «Екологія», заочна форма навчання 
 

Курс, 

група 

К-ть 

студентів 

у групі 

К-ть  

поданих 

заяв на 

дисципліну  

Шифр Назва  вибіркової 

компоненти( дисципліни) 

Семестр К-ть 

кредитів 

ІІ,  

Е-21 
2 2 ВК10 Охорона і раціональне 

використання рослинного і 

тваринного світу 

6 3,5 

ВК11 Екобіотехнологія 6 3 

ВК13 Державний контроль і 

прикордоння 

5 4 

ВК19 Медична екологія 6 3 

ВК23 Основи прикордонного 

екологічного контролю 

6 3,5 

ВК25 Основи державної митної 

справи 

5 3 

ВК34 Радіологічний контроль 

продуктів харчування 

6 4,5 

ІІ,  

Е-21  

(3 р.н.) 

1 1 ВК8 Охорона і раціональне 

використання рослинного і 

тваринного світу 

6 3,5 

ВК9 Екобіотехнологія 6 3 

ВК10 Державний кордон і 

прикордоння 

5 4 

ВК16 Основи прикордонного 

екологічного контролю 

6 3,5 

ВК18 Основи державної митної 

справи 

5 3 

ВК20 Екологічний контроль 

транспортних засобів та 

вантажів 

5 3 

ВК24 Правові засади прикордонного 

екологічного контролю 

6 3,5 

ВК26 Контроль за якістю сировини 

тваринного і рослинного 

походження 

6 4 

ІІІ,  

Е-31 
1 1 ВК07 Митний контроль 8 3 

ВК12 Ландшафтно-екологічний 

аналіз катастроф 

8 3 

ВК19 Екологічний контроль у 

карантинній службі 

8 3 

ВК25 Екологічний контроль 

транспортних засобів 

8 3 

ВК27 Радіаційний та хіміко-

аналітичний контроль речовин 

у пунктах пропуску 

8 3 

ВК29 Правові засади прикордонного 

екологічного контролю 

7 3,5 
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014.07 «Середня освіта (Географія)», заочна форма навчання 
 

Курс, 

група 

К-ть 

студентів 

у групі 

К-ть  

поданих 

заяв на 

дисципліну  

Шифр Назва  вибіркової 

компоненти( дисципліни) 

Семестр К-ть 

кредитів 

І,  

Г-11 
2 2 ВК9/ Хімія з основами геохімії 3 3 

/ВК12 Основи наукових досліджень 4 3 

І,  

Г-12 

(3 р.н.) 
 

 

1 1 ВК01/ Хімія з основами геохімії 3 3 

/ВК04 Основи наукових досліджень 4 3 

ВК05/ Історія географічних 

відкриттів 

4 4 

/ВК08 Географія 

зовнішньополітичних зв’язків 

4 3 

/ВК10 Ландшафтно-екологічний 

аналіз катастроф 

3 3 

ВК13/ Концепції сучасного 

природознавства 

3 3 

ВК24/ Методика застосування 

комп’ютерної техніки в 

навчанні географії 

3 3 

ІІ,  

Г-21 
3 3 ВК15 Основи природознавства 5 5,5 

ВК17 Земельні ресурси і земельний 

кадастр 

6 3 

ВК19/ Основи раціонального 

природокористування і 

охорона природи 

5 5 

/ВК22 Екологічна географія України 6 3 

ВК27/ Ландшафтно-екологічний 

аналіз катастроф  

6 3 

ІІІ,  

Г-31 
5 5 ВК12 Рекреологія та географія 

туризму  

8 3 

ВК16 Методика позакласної роботи з 

географії  

8 3,5 

ВК24 Методика та технології 

навчання природознавства  

7 4 

ВК25 Методика організації 

спортивно-туристської роботи  

8 4 

ВК28 Географія 

зовнішньополітичних зв’язків  

8 3 

 

 



14 

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – МАГІСТР 

 

ДЕННА форма навчання 
 

101 «Екологія», денна форма навчання 
 

Курс, 

група 

К-ть 

студентів 

у групі 

К-ть  

поданих 

заяв на 

дисципліну  

Шифр Назва  вибіркової 

компоненти( дисципліни) 

Семестр К-ть 

кредитів 

V, 

МЕ-51 
3 3 ВК06 Радіологічний контроль 

сировини та продукції 

3 4 

ВК14 Перевезення небезпечних 

речовин 

3 4 

V, 

МРЕ-51 
2 2 ВК06 Екологічне інспектування 3 4 

ВК13 Радіоекологія за галузями 3 4 

 

014.07 «Середня освіта (Географія)», денна форма навчання 

 
Курс, 

група 

К-ть 

студентів 

у групі 

К-ть  

поданих 

заяв на 

дисципліну  

Шифр Назва  вибіркової 

компоненти( дисципліни) 

Семестр К-ть 

кредитів 

V, 

МГ-51 
6 6 ВК04 Цивільна безпека 3 3 

ВК08 Проблеми розвитку геосфер 

Землі 

3 4 

ВК11 Проблеми регіонального 

розвитку України 

3 4 

ВК20 Географія Українського 

Полісся  

3 3 

 

ЗАОЧНА форма навчання 

 

014.07 «Середня освіта (Географія)»,  заочна форма навчання 
 

Курс, 

група 

К-ть 

студентів 

у групі 

К-ть  

поданих 

заяв на 

дисципліну  

Шифр Назва  вибіркової 

компоненти( дисципліни) 

Семестр К-ть 

кредитів 

V, 

МГ-51 
3 3 ВК04 Цивільна безпека 3 3 

ВК08 Проблеми розвитку геосфер 

Землі 

3 4 

ВК11 Проблеми регіонального 

розвитку України 

3 4 

ВК20 Географія Українського 

Полісся  

3 3 
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Додаток 1 

 Список здобувачів вищої освіти спец. 014.07 «Середня освіта ( Географія)», 

 гр. Г – 11 на вибір дисциплін 

 

№ 

п/п 

Прізвище ім’я по-батькові Перелік  вибіркових дисциплін за вибором студента 

Географія 

промисловості 
Основи 

наукових 

досліджень 

Хімія 

 з основами 

геохімії 

Теорія і 

методологія 

географічної 

науки 

  К-ть поданих заяв 

  8 8 

1.  Гарбарук Світлана Вікторівна ٧ ٧   

2.  Коляда Ангеліна Володимирівна ٧ ٧   

3.  Крупко Яна Русланівна ٧ ٧   

4.  Кудрявцева Катерина Олександрівна ٧ ٧   

5.  Нагорна Діна Вікторівна ٧ ٧   

6.  Наумець Оксана Володимирівна ٧ ٧   

7.  Силін Дарія Василівна ٧ ٧   

8.  Яцик Аліса Адамівна ٧ ٧   

9.  Глущук Інна Сергіївна   ٧ ٧ 

10.  Гордовський Юрій Вікторович   ٧ ٧ 

11.  Коротенко Катерина Сергіївна   ٧ ٧ 

12.  Марчук Катерина Ігорівна   ٧ ٧ 

13.  Пендюр Анастасія Іванівна   ٧ ٧ 

14.  Полюхович Іванна Олександрівна   ٧ ٧ 

15.  Полюхович Роман Юрійович   ٧ ٧ 

16.  Юрчук Ольга Ігорівна   ٧ ٧ 
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Додаток 2 

Список здобувачів вищої освіти спец. 014.07 «Середня освіта ( Географія)», 

 гр. Г – 21 на вибір дисциплін 

 

№ 

п/п 

Прізвище ім’я по-батькові Перелік  вибіркових дисциплін за вибором студента 

О
сн

о
в
и

 п
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о
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ст
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а 
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ел
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н
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ь
н
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р
и
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о

д
о

к
о
р

и
ст

у
в
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я
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о
х

о
р

о
н
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р
и
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о
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М
ет

о
д

и
к
а 
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р
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н

о
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ц
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н
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х
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ш
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о
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о
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ат
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тр

о
ф

 

Е
к
о

л
о
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ч
н

а 
ге

о
гр

аф
ія

 У
к
р
аї

н
и

 

Т
у
р
и

зм
 т

а 
б

ез
п

ек
а 

ту
р

и
ст

и
ч
н

и
х
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о

х
о

д
ів

 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-т

у
р

и
ст

и
ч
н

а 
р

о
б

о
та

 у
 ш

к
о

л
і 

та
 

п
о

за
ш

к
іл

ь
н

и
х

 з
ак

л
ад

ах
 

К-ть поданих заяв на дисципліну 

  17 17 9 9 9 8 8 8 

1.  Бондарець Надія Володимирівна ٧ ٧ ٧ ٧ ٧    
2.  Голотюк Катерина Ігорівна  ٧ ٧ ٧ ٧ ٧    

3.  Єфимець Дарина Ярославівна ٧ ٧ ٧ ٧ ٧    
4.  Зеленяк Мар'яна Василівна ٧ ٧ ٧ ٧ ٧    
5.  Ковалевич Юрій Олександрович ٧ ٧ ٧ ٧ ٧    

6.  Котовський Володимир Вікторович ٧ ٧ ٧ ٧ ٧    
7.  Маринич Іван Данилович ٧ ٧ ٧ ٧ ٧    
8.  Машлай Олександра Олександрівна ٧ ٧ ٧ ٧ ٧    

9.  Музика Марія Анатоліївна ٧ ٧ ٧ ٧ ٧    
10.  Ковальчук Михайло Миколайович  ٧ ٧ ٧    ٧ ٧ 
11.  Лісовець Альона Геннадіївна ٧ ٧ ٧    ٧ ٧ 
12.  Пастушок Єва Віталіївна  ٧ ٧ ٧    ٧ ٧ 

13.  Процькова Ірина Вікторівна ٧ ٧ ٧    ٧ ٧ 
14.  Раковець Наталія Олександрівна ٧ ٧ ٧    ٧ ٧ 
15.  Степаненко Анна Дмитрівна ٧ ٧ ٧    ٧ ٧ 

16.  Юрим Ірина Леонідівна ٧ ٧ ٧    ٧ ٧ 
17.  Данько Назар Юрійович ٧ ٧ ٧    ٧ ٧ 
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ПОСТАНОВИЛИ: Заяви здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» І-ІІІ курсів спец. 101 

«Екологія», спец. 014 «Середня освіта (Географія)» та спец. 015 «Професійна освіта 

(Туристичне обслуговування)» та здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» І курсу спец. 101 

«Екологія» та спец. 014 «Середня освіта (Географія)» про вільний вибір дисциплін, які 

будуть вивчатися у наступному (непарному) семестрі 2021-2022 н.р. схвалити та 

затвердити й подати до деканату психолого-природничого факультету для формування 

груп. 

СЛУХАЛИ: 6. Про розгляд заяви доцента кафедри географії та туризму Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука Шикули Ростислава 

Ростиславовича на проходження стажування на кафедрі екології, географії та туризму 

РДГУ з 01 квітня 2021 року. 

 

Завкафедри, проф. Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх з індивідуальним планом 

підвищення кваліфікації на кафедрі екології, географії та туризму доцента кафедри 

географії та туризму Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. 

Дем’янчука Шикули Ростислава Ростиславовича. Термін проходження стажування -  

з 01 квітня по 02 червня 2021 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Дозволити проходження довгострокового підвищення 

кваліфікації на кафедрі екології, географії та туризму доцента кафедри географії та 

туризму Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука 

Шикули Ростислава Ростиславовича з 01 квітня по 02 червня 2021 року. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про проведені відкриті заняття викладачами кафедри. 

 

№ 

з/п 

ПІБ викладача, 

вчений ступінь, 

вчене звання 

Назва дисципліни Тема 

(форма проведення) 

Курс,  

група 

Термін 

виконання 

1.  Лисиця А.В.,  

д.б.н., проф. 

Індикація та біотестування 

забруднених територій 

Тема 5. Біоіндикація на 

різних рівнях організації 

живої матерії. Лекція. 

МЕ-51, 

МР-51 

16 березня 2021 р. 

2.  Лико Д.В., 

 д.с.-г.н., проф. 

Географія грунтів  

з основами грунтознавства 

Особливості поширення 

грунтів в різних 

кліматичних зонах 

І курс, 

Г-11 

16 березня 2021 р. 

3.  Сачук Р.М., 

 к.вет.н., доц. 

Основи прикордонного 

екологічного контролю 

20% в/б 

Географічне положення та 

кордони України. 

Необхідність створення 

системи прикордонного 

екологічного контролю та 

її місце у структурі 

Державної екологічної 

інспекції України 

(лекційне заняття) 

3 курс, 

Е-31 

17 березня 2021 р. 

4.  Суходольська І.Л., 

 к. б. н., доц. 

Теорія і методологія 

географічної науки. 

Методологія наукового 

пізнання в географії 

(лекція) 

2 курс,  

Г-21 

18 березня 2021 р. 

5.  Мартинюк Г.В.,  

к.х.н., доц. 

Аналітична хімія Функціональний аналіз 

невідомої речовини 

(семінарське заняття) 

2 курс, 

Б-21 

18 березня 2021 р. 
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6.  Лико С.М., 

 к.с.-г.н., доц. 

Екологія Закони природи  

та їх трактування 

І курс, 

 Г-11 

16 березня 2021 р. 

7.  Костолович М.І.,  

к.пед.н., доц. 

Методика викладання 

екології у вищій школі 

Інтерактивні методи і 

форми навчання та їх 

використання в освітньому 

процесі 

І, 

МГ-51 

16 березня 2021 р. 

8.  Велесик Т.А., 

к.е.н., доц. 

Контроль за якістю 

сировини тваринного та 

рослинного походження 

20% 

Ветеринарно-санітарні 

вимоги до якості та 

безпечності продуктів 

рослинного походження 

 (лекційне заняття) 

3 курс, 

Е-31 

1 квітня 2021р. 

9.  Якута О.О.,  

ст. викл. 

Лісівництво з основами 

лісознавства 

Диференціація дерев у лісі. 

Класифікація дерев Крафта 

 (практичне заняття) 

IV курс, 

Г-41 

9 квітня 2021р. 

10.  Герман Н.В.,  

к.пед.н., доц. 

Основи екології Екологічні проблеми 

сучасності 

ІІ,  

ДКМ 

24 квітня 2021р. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: проведені  відкриті заняття  викладачами кафедри з дисциплін вважати 

таким, що відповідають вимогам до проведення лекційних та практичних занять у вищій 

школі. 

 

 

 

 

Завкафедри:       Лико Д.В. 

 

 

 

Секретар:       Кучеренко О.В. 


