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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., Суходольська І.Л., Якута О.О.; Павелків Р.В.
– перший проректор, доктор психологічних наук, професор; Петрівський Я.Б. –
проректор з навчально-виховної роботи, доктор технічних наук, професор; Павелків В.Р.
– декан психолого-природничого факультету, доктор психологічних наук, професор.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про питання конкурсного заміщення посад науково-педагогічних працівників РДГУ
на 2021/2022 навчальний рік та прийому на роботу з 01.09. 2021 року.
2. Про попередній розподіл ставок навчального навантаження штатним науковопедагогічним працівникам РДГУ на 2021-2022 н.р. (Наказ РДГУ №73-01-01
від 19 квітня 2021 року).
3. Про результати ректорських контрольних робіт ІІ семестру 2020-2021 н.р.
4. Про звіт з підвищення кваліфікації з 01 березня 2021 по 16 квітня2021 р викладача
Рівненського музичного фахового коледжу РДГУ Огризко Алли Володимирівни.
СЛУХАЛИ: 1. Про питання конкурсного заміщення посад науково-педагогічних
працівників РДГУ на 2021/2022 навчальний рік та прийому на роботу з 01.09. 2021 року.
Завкафедри Лико Дарія Василівна доповіла про те, що згідно з Наказом РДГУ
№57-01-01 від 30 березня 2021 року «Про питання конкурсного заміщення посад науковопедагогічних працівників РДГУ на 2021/2022 навчальний рік та прийому на роботу з
01.09. 2021 року», всі викладачі, які проходять по конкурсу повинні прозвітуватися про
виконану ними роботу за період перебування на посаді, зокрема:
СПИСОК
науково-педагогічних працівників кафедри екології, географії та туризму РДГУ,
в яких у 2021 році закінчується термін дії строкового трудового договору (контракту)
№
п/п

ПІП

1.

Лико Дарія Василівна

2.

Лисиця Андрій Валерійович

3.

Войтович Оксана Петрівна

4.

Костолович Марія Ігорівна

5.

Мартинюк Галина Валентинівна

6.

Сачук Роман Миколайович

Посада
завідувач (професор) кафедри
екології, географії та туризму
професор кафедри екології,
географії та туризму
професор кафедри екології,
географії та туризму
доцент кафедри екології,
географії та туризму
доцент кафедри екології,
географії та туризму
0,5 доцент кафедри екології,

Дата закінчення терміну
трудового
договору(контракту)
31.08.2021р.
31.08.2021р.
ост.день щоріч. відпустки
2021р.
ост.день щоріч. відпустки
2021р.
ост.день щоріч. відпустки
2021р.
ост.день щоріч. відпустки

7.

Велесик Тетяна Анатоліївна

8.

Якута Ольга Олексіївна

географії та туризму
0,5 доцент кафедри екології,
географії та туризму
старший викладач кафедри
екології, географії та туризму

2021р.
ост.день щоріч. відпустки
2021р.
ост.день щоріч. відпустки
2021р.

СЛУХАЛИ: 1.1. Звіт завідувача кафедри екології географії та туризму, доктора
сільськогосподарських наук, професора Лико Дарії Василівни про наукову, навчальну,
методичну, виховну та творчу роботу в період дії трудових відносин (контракту).
ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні звіту завідувача кафедри екології географії та туризму, професора,
доктора сільськогосподарських наук Лико Дарії Василівни брали участь: перший
проректор, доктор психологічних наук, професор Павелків Р.В.; проректор з навчальновиховної роботи, доктор технічних наук, професор Петрівський Я.Б.; декан психологоприродничого факультету, доктор психологічних наук, професор Павелків В.Р.; проф.:
Мартинюк В.О., Лико С.М., Войтович О.П., Лисиця А.В., Портухай О.І.; доц..:
Костолович М.І., Суходольська І.Л., Логвиненко І.П., Сачук Р.М., які відзначили її високу
професійність, практичний досвід і творчий підхід до викладення навчального матеріалу.
Перший проректор, доктор психологічних наук, професор Павелків Р.В.:
Завкафедри, проф. Лико Дарія Василівна - прекрасний науковець, керівник, організатор та
господарник. Якщо подивитися на наш університет в цілому, то ні один факультет, ні одна
кафедра університету не може похвалитися тим аудиторним фондом, який зробила Дарія
Василівна на кафедрі екології, географії та туризму.
Професійні та особистісні якості завідувача кафедри екології, географії та туризму,
професора Лико Дарії Василівни відповідають вимогам працівника вищої школи. Все це
говорить про те, що вона є висококваліфікованим спеціалістом та постійно перебуває у
творчому пошуку.
Вважаю, що наукова, навчальна, організаційна, методична та виховна робота Дарії
Василівни дає підстави рекомендувати її кандидатуру на заміщення вакантної посади
завідувача кафедри екології, географії та туризму, професора.
Отже, пропоную звіт завкафедри схвалити й затвердити та порушити клопотання
перед Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету про
продовження з Лико Дарією Василівною трудових відносин з 01 вересня 2021 року за
займаною посадою завідувача, професора кафедри екології, географії та туризму.
Проректор з навчально-виховної роботи, доктор технічних наук, професор
Петрівський Я.Б. відзначив, що Дарія Василівна компетентна у різних напрямах наукової
та навчально-виховної роботи. Вона 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.
Дарія Василівна 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 Лико Дарії Василівни пропоную
схвалити і підтримую пропозицію колег про продовження терміну трудових відносин за
займаною посадою завідувача, професора кафедри екології, географії та туризму з 01
вересня 2021 року.
Однією із заслуг завідувача кафедри, професора Лико Дарії Василівни є те, що
професорсько-викладацький склад кафедри та студенти співпрацюють з провідними
вузами і установами України та зарубіжжя.

Дарія Василівна велику увагу приділяє науково-дослідній роботі студентів, які
постійно беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з Екології та у конкурсі-захисті
науково-дослідних робіт студентів, з яких посідають призові місця.
Пропозицію першого проректора, доктор психологічних наук, професора Павелківа
Р.В. підтримую і пропоную звіт завкафедри затвердити та порушити клопотання перед
Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету про продовження з
Лико Дарією Василівною трудових відносин з 01 вересня 2021 року за займаною посадою
завідувача, професора кафедри екології, географії та туризму.
Декан психолого-природничого факультету, доктор психологічних наук,
професор Павелків В.Р.: Велика заслуга Лико Дарії Василівни в навчально-методичному
забезпеченні дисциплін, які вона читає та які читають викладачі кафедри (підготовка і
видання навчальних посібників , підручників з грифом Рекомендовано МОН України).
Дарія Василівна проявила себе не лише як сумлінна, ініціативна людина, але як і
творча особистість. Про це говорять проведені нею лекційні й практичні заняття зі
студентами та великий обсяг науково-практичної та організаційної роботи, який вона
систематично виконує. Вона постійно повідомляє про свої наукові дослідження,
консультує, надає практичну допомогу. Все це говорить про те, що Дарія Василівна є
висококваліфікованим спеціалістом та постійно перебуває у творчому пошуку.
Щорічно Лико Д.В. та професорсько-викладацький склад кафедри проводять
профорієнтаційну роботу у загальноосвітніх закладах та закладах вищої освіти регіону та
України.
Вважаю, що наукова, навчальна, організаційна, методична та виховна робота Дарії
Василівни дає підстави рекомендувати її кандидатуру на заміщення вакантної посади
завідувача кафедри екології, географії та туризму, професора.
Отже, пропоную звіт завкафедри затвердити та порушити клопотання перед Вченою
радою Рівненського державного гуманітарного університету про продовження з Лико
Дарією Василівною трудових відносин з 01 вересня 2021 року за займаною посадою
завідувача, професора кафедри екології, географії та туризму.
Доктор педагогічних наук, професор Войтович О.П.: Організовуючи кафедру,
Дарія Василівна зібрала нас з різних кафедр усіх різних зі своїми характерами та
амбіціями. Але вона зуміла нас організувати в один єдиний дружний колектив. Вона має
значні досягнення як у науковому так і в методичному плані, за що відзначена
відповідними нагородами. Підтримую пропозицію професорів Павелківа В.Р.,
Петрівського Я.Б., Павелківа В.Р. та моїх колег на продовження терміну дії трудового
договору Лико Д.В. з 01 вересня 2021 року за займаною посадою.
Кандидат географічних наук, професор Мартинюк В.О.: звіт завкафедри, проф..
Лико Дарії Василівни вважаю представленим у повному обсязі його науково-теоретичної
та методичної роботи. Хочу відзначити високу компетентність у питаннях до яких вона
причетна, 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 продовження
терміну трудових відносин за займаною посадою завідувача, професора кафедри екології,
географії та туризму.
Доктор біологічних наук, професор Лисиця А.В.: охарактеризував проф. Лико
Д.В., як керівника, яка наполеглива і вимоглива до себе і своїх підлеглих. І всіма своїми
досягненнями і здобутками ми повинні завдячувати саме їй, адже вона надає велику
допомогу у видавництві наших навчально-методичних матеріалів, які самотужки видати
ми не можемо. Підтримую пропозицію проф. Павелківа В.Р. на продовження завкафедри,
проф. Лико Д.В. терміну дії трудового договору.

Кандидат сільськогосподарських наук, професор Лико С.М.: Дарія Василівна
Лико кoристується повагою та авторитетом серед керівників, викладачів та студентів
університету. Вона дійсно створила всі оптимальні умови для роботи співробітників
кафедри та навчання студентів.
Читаючи лекції, проводячи практичні та лабораторні заняття, приємно працювати,
заходячи в такі аудиторії, які обладнані сучасними засобами навчання, мультимедійним
проектором, системою візуального зображення, які використовуються як на заняттях так і
при захисті дипломних робіт.
Пропоную звіт завкафедри затвердити та порушити клопотання перед Вченою радою
Рівненського державного гуманітарного університету про продовження з Лико Дарією
Василівною трудових відносин з 01 вересня 2021 року за займаною посадою завідувача,
професора кафедри екології, географії та туризму.
Кандидат сільськогосподарських наук, професор Портухай О.І.: Дійсно, Дарія
Василівна вкладає багато сил для виховання молодих науковців. Вона допомагає їм як у
науковому так і в навчальному плані. Вона завжди надає консультації з підготовки
навчально-методичних видань та у написанні дисертаційних досліджень. Підтримую
пропозицію декана факультету, проф. Павелківа В.Р. рекомендувати завкафедри, проф.
Д.В. Лико на продовження терміну дії трудового договору з 01 вересня 2021 року за
займаною посадою.
Кандидат педагогічних наук, доцент Костолович М.І.: Приєднуюсь до своїх колег
відносно позитивного розгляду кандидатури Лико Дарії Василівни на продовження
терміну трудових відносин. Звіт представлений на обговорення заслуговує на схвалення і
позитивну підтримку. Пропоную звіт затвердити та порушити клопотання перед Вченою
радою Рівненського державного гуманітарного університету про продовження терміну
трудових відносин на займаній посаді завідувача, професора кафедри екології, географії та
туризму з 01 вересня 2021 року за займаною посадою.
Кандидат біологічних наук, доцент Логвиненко І.П.: Так, дійсно, аудиторний
фонд, який зробила Дарія Василівна, найкращий. Тому нам тепер потрібно все це зберегти
й примножити новими надбаннями. Також студенти кафедри користуються фаховими
навчальними матеріалами, які зберігаються на кафедрі та комп'ютерним класом.
Підтримую пропозицію на продовження Лико Д.В. терміну дії трудового з 01 вересня
2021 року за займаною посадою.
Кандидат ветеринарних наук, професор Сачук Р.М. відмітив високий науковопедагогічний потенціал завкафедри, проф. Лико Д.В. Працювати з Дарією Василівною
дуже цікаво. Вона наділена всіма якостями, які відповідають сучасним вимогам керівника.
Підтримую пропозицію моїх колег на продовження Д.В. Лико терміну дії трудового
договору з 01 вересня 2021 року за займаною посадою.
Кандидат біологічних наук, доцент Суходольська І.Л. охарактеризувала проф.
Лико Д.В., як керівника, яка наполеглива і вимоглива до себе і своїх підлеглих. І всіма
своїми досягненнями і здобутками ми повинні завдячувати саме їй, адже вона надає
велику допомогу у видавництві наших навчально-методичних матеріалів, які самотужки
видати ми не можемо. Підтримую пропозицію про продовження терміну трудових
відносин на займаній посаді завідувача, професора кафедри екології, географії та туризму
з 01 вересня 2021 року.
Усі викладачі кафедри вказали на те, що на посаді завідувача, професора кафедри
екології, географії та туризму Лико Д.В. проявила себе досвідченим педагогом і
науковцем, яка постійно працює зі студентською молоддю.
Заслухавши звіт про педагогічну, наукову, методичну, творчу і виховну роботу,
беручи до уваги рівень наукової та професійної активності та враховуючи можливість
забезпечення кафедрою навчальним навантаженням у подальші роки

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт завідувача кафедри, доктора сільськогосподарських наук, професора кафедри
екології, географії та туризму Лико Дарії Василівни про педагогічну, наукову, методичну,
творчу і виховну роботу за останній термін трудового договору схвалити та затвердити.
2. Рекомендувати доктора сільськогосподарських наук Лико Дарію Василівну до
участі в конкурсі на заміщення вакантної з 1 вересня 2021 року посади завідувача,
професора кафедри екології, географії та туризму. Частка ставки по посаді визначається
рішенням кафедри згідно із затвердженим протоколом розподілу щорічного навчального
навантаження.
Результати голосування:
присутніх:
19 чол.
за дану ухвалу:
19 чол.
проти:
немає.
СЛУХАЛИ 1.2. Звіт професора кафедри екології географії та туризму, доктора
біологічних наук Лисиці Андрія Валерійовича про наукову, навчальну, методичну,
виховну та творчу роботу в період дії трудових відносин.
ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні звіту докт. пед. н., проф. Лисиці А.В. брали участь:
проф.: Лико Д.В., Войтович О.П., Лико С.М., які відзначили його високу професійність,
практичний досвід і творчий підхід до викладення навчального матеріалу.
Усі викладачі кафедри вказали на те, що на посаді професора кафедри
Лисиця А.В. проявила себе досвідченим педагогом і науковцем, який постійно працює зі
студентською молоддю.
Заслухавши звіт про педагогічну, наукову, методичну, творчу і виховну роботу,
беручи до уваги рівень наукової та професійної активності та враховуючи можливість
забезпечення кафедрою навчальним навантаженням у подальші роки.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт про навчальну, навчально-методичну, наукову та виховну роботу доктора
біологічних наук, професора Лисиці Андрія Валерійовича на посаді професора кафедри
екології, географії та туризму за період 2016-2021 рр. схвалити та затвердити.
2. Рекомендувати Лисицю Андрія Валерійовича до участі в конкурсі на заміщення
вакантної з 1 вересня 2021 року посади професора кафедри екології, географії та туризму.
Частка ставки по посаді визначається рішенням кафедри згідно із затвердженим
протоколом розподілу щорічного навчального навантаження.
Результати голосування:
присутніх:
19 чол.
за дану ухвалу:
19 чол.
проти:
немає.
СЛУХАЛИ 1.3. Звіт доктора педагогічних наук, професора кафедри екології, географії та
туризму Войтович Оксани Петрівни про наукову, навчальну, методичну, виховну та
творчу роботу в період дії трудових відносин
ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні звіту докт. пед. н., проф. Войтович О.П. брали участь:
проф.: Лико Д.В., Лисиця А.В., Мартинюк В.О.., які відзначили її високу професійність,
практичний досвід і творчий підхід до викладення навчального матеріалу.

Усі викладачі кафедри вказали на те, що на посаді професора кафедри
Войтович О.П. проявила себе досвідченим педагогом і науковцем, яка постійно працює зі
студентською молоддю.
Заслухавши звіт про педагогічну, наукову, методичну, творчу і виховну роботу,
беручи до уваги рівень наукової та професійної активності та враховуючи можливість
забезпечення кафедрою навчальним навантаженням у подальші роки.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт доктора педагогічних наук, професора кафедри екології, географії та туризму
Войтович Оксани Петрівни про наукову, навчальну, методичну, виховну та творчу роботу
за час перебування на займаній посаді впродовж 2018-2021 років схвалити та затвердити.
2. Рекомендувати Войтович Оксану Петрівну до участі в конкурсі на заміщення
вакантної з 1 вересня 2021 року посади професора кафедри екології, географії та туризму.
Частка ставки по посаді визначається рішенням кафедри згідно із затвердженим
протоколом розподілу щорічного навчального навантаження.
Результати голосування:
присутніх:
19 чол.
за дану ухвалу:
19 чол.
проти:
немає.
СЛУХАЛИ 1.4. Звіт доцента кафедри екології географії та туризму, кандидата
педагогічних наук Костолович Марії Ігорівни про наукову, навчальну, методичну,
виховну та творчу роботу в період дії трудових відносин.
ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні звіту к.пед.н., доц. Костолович М.І. брали участь:
проф.: Лико Д.В., Войтович О.П., Лисиця А.В., доц. Мартинюк Г.В., які відзначили її
високу професійність, практичний досвід і творчий підхід до викладення навчального
матеріалу.
Усі викладачі кафедри вказали на те, що на посаді доцента кафедри
Костолович М.І. проявила себе досвідченим педагогом і науковцем, яка постійно працює
зі студентською молоддю.
Заслухавши звіт про педагогічну, наукову, методичну, творчу і виховну роботу,
беручи до уваги рівень наукової та професійної активності та враховуючи можливість
забезпечення кафедрою навчальним навантаженням у подальші роки.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт кандидата педагогічних наук, доцента кафедри екології, географії та туризму
Костолович Марії Ігорівни про наукову, навчальну, методичну, виховну та творчу роботу
за час перебування на займаній посаді впродовж 2020-2021 років схвалити та затвердити.
2. Рекомендувати Костолович Марію Ігорівну до участі в конкурсі на заміщення
вакантної з 1 вересня 2021 року посади доцента кафедри екології, географії та туризму.
Частка ставки по посаді визначається рішенням кафедри згідно із затвердженим
протоколом розподілу щорічного навчального навантаження.
Результати голосування:
присутніх:
19 чол.
за дану ухвалу:
19 чол.
проти:
немає.

СЛУХАЛИ 1.5. Звіт доцента кафедри екології географії та туризму, кандидата хімічних
наук Мартинюк Галини Валентинівни про наукову, навчальну, методичну, виховну та
творчу роботу в період дії трудових відносин.
ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні звіту к. х. н., доц. Мартинюк Г.В. брали участь: проф.: Лико Д.В.,
Лико С.М., Лисиця А.В., Войтович О.П., доц.: Суходольська І.Л., Костолович М.І., які
відзначили її високу професійність, практичний досвід і творчий підхід до викладення
навчального матеріалу.
Усі викладачі кафедри вказали на те, що перебуваючи на посаді доцента кафедри
Мартинюк Г.В. проявила себе досвідченим педагогом і науковцем, який постійно працює
зі студентською молоддю.
Заслухавши звіт про педагогічну, наукову, методичну, творчу і виховну роботу,
беручи до уваги рівень наукової та професійної активності та враховуючи можливість
забезпечення кафедрою навчальним навантаженням у подальші роки.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт кандидата хімічних наук, доцента кафедри екології, географії та туризму
Мартинюк Галини Валентинівни про наукову, навчальну, методичну, виховну та творчу
роботу за час перебування на займаній посаді впродовж 2016-2021 років схвалити та
затвердити.
2. Рекомендувати Мартинюк Галину Валентинівну до участі в конкурсі на заміщення
вакантної з 1 вересня 2021 року посади доцента кафедри екології, географії та туризму.
Частка ставки по посаді визначається рішенням кафедри згідно із затвердженим
протоколом розподілу щорічного навчального навантаження.
Результати голосування: присутніх - 19 чол.; за дану ухвалу - 19 чол. проти- немає.
СЛУХАЛИ 1.6.. Звіт Сачука Романа Миколайовича про наукову, навчальну, методичну,
виховну та творчу роботу на посаді доцента кафедри екології, географії та туризму в
період дії трудових відносин.
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 навчальнометодичними розробками .
Заслухавши звіт про педагогічну, наукову, методичну, творчу і виховну роботу,
беручи до уваги рівень наукової та професійної активності та враховуючи можливість
забезпечення кафедрою навчальним навантаженням у подальші роки.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт кандидата ветеринарних наук, професора кафедри екології, географії та
туризму Сачука Романа Миколайовича про наукову, навчальну, методичну, виховну та

творчу роботу за час перебування на займаній посаді впродовж 2021 року схвалити та
затвердити.
2. Рекомендувати Сачука Романа Миколайовича до участі в конкурсі на заміщення
вакантної з 1 вересня 2021 року посади професора кафедри екології, географії та туризму.
Частка ставки по посаді визначається рішенням кафедри згідно із затвердженим
протоколом розподілу щорічного навчального навантаження.
Результати голосування:
присутніх:
19 чол.
за дану ухвалу:
19 чол.
проти:
немає.
СЛУХАЛИ 1.7. Звіт доцента кафедри екології географії та туризму, кандидата
економічних наук Велесик Тетяни Анатоліївни про наукову, навчальну, методичну,
виховну та творчу роботу в період дії трудових відносин.
ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні звіту к. е. н., доц. Велесик Т.А.. брали участь: проф.: Лико Д.В., Лико
С.М., Войтович О.П.; доц.: Мартинюк Г.В., Логвиненко І.П., Костолович М.І., які
відзначили її високу професійність, практичний досвід і творчий підхід до викладення
навчального матеріалу.
Усі викладачі кафедри вказали на те, що перебуваючи на посаді доцента кафедри
Велесик Т.А. проявила себе досвідченим педагогом і науковцем, який постійно працює зі
студентською молоддю.
Заслухавши звіт про педагогічну, наукову, методичну, творчу і виховну роботу,
беручи до уваги рівень наукової та професійної активності та враховуючи можливість
забезпечення кафедрою навчальним навантаженням у подальші роки.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт кандидата економічних наук, доцента кафедри екології, географії та туризму
Велесик Тетяни Анатоліївни про наукову, навчальну, методичну, виховну та творчу
роботу за час перебування на займаній посаді схвалити та затвердити.
2. Рекомендувати Велесик Тетяну Анатоліївну до участі в конкурсі на заміщення
вакантної з 1 вересня 2021 року посади доцента кафедри екології, географії та туризму.
Частка ставки по посаді визначається рішенням кафедри згідно із затвердженим
протоколом розподілу щорічного навчального навантаження.
Результати голосування:
присутніх - 19 чол.;
за дану ухвалу - 19 чол.
проти- немає.
СЛУХАЛИ 1.8. Звіт старшого викладача кафедри екології географії та туризму Якути
Ольги Олексіївни про наукову, навчальну, методичну, виховну та творчу роботу в період
дії трудових відносин з вересня 2020 року по квітень 2021 року.
У Рівненському державному гуманітарному університеті на посаді викладача
кафедри екології працюю з 1 вересня 2009 р., з лютого 2018 р. переведена на посаду
старшого викладача. Педагогічний стаж становить 10 років.
Навчально-методична робота. Здійснюю викладання наступних дисциплін:
-

для спеціальності 101 «Екологія»:
«Загальне землезнавство»;
«Моделювання і прогнозування стану довкілля»;
для спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)»:

-

«Фізична географія України»;
«Лісівництво з основами лісознавства»;
«Ландшафтно-екологічний аналіз катастроф»;
для спеціальності 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)»:
«Методика туристично-рекреаційних досліджень»;
«Рекреаційне природокористування».

Для вищевказаних курсів розроблені навчальні та робочі програми, тематика
лекційних та практичних занять, конспект лекцій, методичні вказівки для виконання
практичних занять та самостійної роботи, складено питання для аудиторної
індивідуальної та самостійної роботи. Оновлено та систематизовано навчальні комплекси
дисциплін.
Розробила тематику кваліфікаційних (бакалаврських) робіт для студентів денної
форми навчання.
З метою підвищення професійної майстерності та обміну досвідом проводжу
відкриті заняття та здійснюю відвідування лекційних і практичних занять викладачів
кафедри екології, географії та туризму.
Зокрема, за звітний період було проведено лекційне заняття з дисципліни «Фізична
географія України» на тему «Поверхневі води України» для студентів ІІ курсу
спеціальності 014 Середня освіта (Географія) та практичне заняття з навчальної
дисципліни «Лісівництво з основами лісознавства» на тему «Диференціація дерев у лісі.
Класифікація дерев Крафта» для студентів IV курсу спеціальності 014 Середня освіта
(Географія).
Для дистанційної роботи зі студентами використовувала освітню платформу «ZoomКонференція», Viber, Електронну пошту, Googlе-диск кафедри.
Пройшла тренінг «Створення дистанційних курсів на платформі Moodle» (отримала
сертифікат).
Також пройшла підвищення кваліфікації (30 год) прийнявши участь у роботі
тренінгу «Важливість експортного контролю та РХБЯ виклики», який проходив в онлайнрежимі за підтримки Європейського Союзу, за участі науковців-доповідачів із Бельгії та
Аргентини та українських колег (13-20 квітня 2021 року) (отримала сертифікат).
Упродовж звітного періоду працювала над оновленням освітньо-професійної
програми «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти та навчального плану спеціальності 015 «Професійна
освіта (Туристичне обслуговування)».
Наукова робота. За результатами роботи опубліковано статті та тези:
1.
Трохимчук І., Якута О., Шостак О. Використання активних методів
навчання географії // Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернетконференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»
// Збірник наук. праць. – Переяслав, 2020. – С. 61-63.
За цей період приймала участь у роботі науково-практичних конференцій:
- ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та
перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»;
- IV Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональні екологічні проблеми
в умовах сталого розвитку», Рівне, 22-24 вересня 2020 р.;
- науково-методичному семінарі «Географічна освіта у шкільних та позашкільних
закладах: проблеми, пошуки, перспективи», Рівне, РДГУ, 20-21 вересня 2020р.
Керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснювала у рамках написання
кваліфікаційних робіт студентів спец.014 «Середня освіта (Географія)», в основу яких
взято наукові тематики кафедри.
Організаційна робота. Постійно приймаю участь у засіданнях кафедри. Є
секретарем наукових семінарів кафедри екології, географії та туризму. Проводжу
профорієнтаційну роботу у соцмережах.

Виховна та творча робота. Постійно проводжу виховну роботу із студентами на
лекціях, практичних заняттях та під час проходження практики.
Вдосконалюю морально-етичне виховання студентів за допомогою бесід, лекцій з
питань екологічно доцільної поведінки у повсякденному житті та необхідності
підвищення рівня екологічної культури.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіт старшого викладача кафедри екології, географії та туризму Якути Ольги
Олексіївни про наукову, навчальну, методичну, виховну та творчу роботу за час
перебування на займаній посаді з вересня 2020 року по квітень 2021 року схвалити та
затвердити.
2. Рекомендувати Якуту Ольгу Олексіївну до участі в конкурсі на заміщення
вакантної з 1 вересня 2021 року посади старшого викладача кафедри екології, географії та
туризму. Частка ставки по посаді визначається рішенням кафедри згідно із затвердженим
протоколом розподілу щорічного навчального навантаження.
Результати голосування:
присутніх:
19 чол.
за дану ухвалу:
19 чол.
проти:
немає.
СЛУХАЛИ: 2.1. Про попередній розподіл ставок навчального навантаження штатним
науково-педагогічним працівникам РДГУ на 2021-2022 н.р. (Наказ РДГУ №73-01-01
від 19 квітня 2021 року).

Розрахунок ставок на 2021-2022 н.р.
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Ставка

Про розподіл
навчального навантаження
на 2021-2022 н.р.
ознайомлений
дата
підпис

Штат
Лико Сергій Михайлович
1.
Мартинюк Віталій Олексійович
2.
Герман Наталія Володимирівна
3.
Логвиненко Ірина Павлівна
4.
Портухай Оксана Іванівна
5.
Суходольська Ірина Леонідівна
6.
Всього розподілено по кафедрі
штатними викладачами
ВАКАНСІЯ
Всього по кафедрі
(за попередніми розрахунками
на 26.04.2021 р.).

між

0,68
0,68
0,66
0,66
0,66
0,66
4,0

26.04. 2021 р.
26.04. 2021 р.
26.04. 2021 р.
26.04. 2021 р.
26.04. 2021 р.
26.04. 2021 р.

4,0
8,0

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Схвалити та затвердити попередній розподіл ставок штатним науковопедагогічним працівникам кафедри на 2021-2022 н.р.
2. Оформити розподіл ставок з підписами викладачів про ознайомлення та їхню
згоду з розміром ставки.
3. Корегування та остаточний розподіл ставок провести до 01 вересня 2021 року).
4. Довідку подати до навчального відділу та відділу кадрів РДГУ.

СЛУХАЛИ: 2.2. Про попередній розподіл ставок навчального навантаження штатним
науково-педагогічним працівникам РДГУ на 2021-2022 н.р., та тим, в яких у 2021 році
закінчується термін дії строкового трудового договору (контракту) (Наказ РДГУ
№73-01-01 від 19 квітня 2021 року).

Розрахунок ставок на 2021-2022 н.р.
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Ставка

Про розподіл
навчального навантаження
на 2021-2022 н.р.
ознайомлений
дата
підпис

Штат
Лико Сергій Михайлович
1
Мартинюк Віталій Олексійович
2
Герман Наталія Володимирівна
3
Логвиненко Ірина Павлівна
4
Портухай Оксана Іванівна
5
Суходольська Ірина Леонідівна
6
Всього розподілено по кафедрі між
штатними викладачами
ВАКАНСІЯ
Лико Дарія Василівна
1
Лисиця Андрій Валерійович
2
Войтович Оксана Петрівна
3
Костолович Марія Ігорівна
4
Мартинюк Галина Валентинівна
5
Сачук Роман Миколайович
6
Велесик Тетяна Анатоліївна
7
Якута Ольга Олексіївна
8
Всього розподілено по кафедрі між
науково-педагогічними працівниками, в
яких у 2021 році закінчується термін дії
строкового
трудового
договору
(контракту)
Всього по кафедрі (за попередніми
розрахунками на 26.04.2021 р.).

0,68
0,68
0,66
0,66
0,66
0,66
4,0

26.04. 2021 р.
26.04. 2021 р.
26.04. 2021 р.
26.04. 2021 р.
26.04. 2021 р.
26.04. 2021 р.

4,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4,0

8,0

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Схвалити та затвердити попередній розподіл ставок штатним науковопедагогічним працівникам кафедри на 2021-2022 н.р., та тим, в яких у 2021 році закінчується
термін дії строкового трудового договору (контракту).

2. Корегування та остаточний розподіл ставок провести до 01 вересня 2021 року).
3. Довідку подати до навчального відділу та відділу кадрів РДГУ.

СЛУХАЛИ: 3. Про результати ректорських контрольних робіт ІІ семестру 2020-2021 н.р.
Викладачі кафедри, які у ІІ семестрі 2020-20201н.р. проводили ректорські
контрольні роботи зі студентами спец. 101 «Екологія», 014 «Середня освіта (Географія)»
та 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування) представили результати їх
виконання, зокрема:

5

4

3

2

%

%

%

%

%

Якісна
успішність, %

Відсутні

Кількість присутніх
студентів

Кількість студентів

Група

Одержані оцінки
№ спеціальності

Дисципліна

Абсолютна успішність, %

Таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт
зі спец. 101 Екологія (освітній ступінь ”Бакалавр”) II семестр 2020-2021 н.р.

Загальне
землезнавство
Моніторинг довкілля

101

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни

Всього

Е-21

6

6

0

0

50,0

50,0

0

100

50

Е-31

1

1

0

0

100

0

0

100

100

Е-21
Е-31

7

7

0

0

75,0

25,0

0

100

75,0

5

4

3

2

%

%

%

%

%

Якісна
успішність, %

Відсутні

Кількість присутніх
студентів

Кількість студентів

Група

Одержані оцінки
№ спеціальності

Дисципліна

Абсолютна успішність, %

Таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт
зі спец. 015 Професійна освіта. Туристичне обслуговування
(освітній ступінь ”Бакалавр”) IІ семестр 2020-2021 н.р.

Методика
професійного
навчання
Всього

015

Цикл загальної підготовки. Дисципліни за вибором
ТО - 41

7

5

42,8

28,6

28,6

0

0

57,1

57,1

ТО - 41

7

5

42,8

28,6

28,6

0

0

57,1

57,1

5

4

3

2

%

%

%

%

%

Якісна
успішність, %

Відсутні

Кількість присутніх
студентів

Група

Кількість студентів

Одержані оцінки
№ спеціальності

Дисципліна

Абсолютна успішність, %

Таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт
зі спец. 014 Середня освіта. Географія (освітній ступінь ”Бакалавр”)
II семестр 2020-2021 н.р.

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни
Г-11

16

16

0

12,5

87,5

0

0

100

100

Економічна і
соціальна географія
України

Г - 31

13

13

0

15,4

61,5

23,1

0

100

76,9

Г - 41

12

12

0

33,3

41,7

25,0

0

100

75,0

41

41

0

20,4

63,6

16,0

0

100

83,9

Методика навчання
географії

014

Геоморфологія

Всього

Г-11
Г-31
Г-41

Цикл загальної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни

014

Ландшафтознав-ство
Всього

Г-21

17

17

0

29,4

47,1

23,5

0

100

76,4

Г-21

17

17

0

29,4

47,1

23,5

0

100

76,4

МГ-51
МГ-51

Всього

101

Географічний простір
Землі

%

5

%

4

%

Цикл професійної підготовки.
Обов’язкові навчальні дисципліни
6
6
0
33,3
50,0

6

6

0

33,3

50,0

3

%

2

%

Якісна
успішність, %

Відсутні

Кількість присутніх
студентів

Кількість студентів

Група

Одержані оцінки
№ спеціальності

Дисципліна

Абсолютна успішність, %

Таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт
зі спец. 014 Середня освіта. Географія (освітній ступінь „Магістр”)
II семестр 2020-2021 н.р.

16,7

0

100

83,3

16,7

0

100

83,3

%

5

%

4

%

3

%

2

%

МР-51

101

Реабілітація
територій,
забруднених
радіонуклідами

100

100

МЕ-51

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни
3
3
0
33,3
66,6
0
0

Якісна
успішність, %

Відсутні

Кількість присутніх
студентів

Кількість студентів

Група

Одержані оцінки
№ спеціальності

Дисципліна

Абсолютна успішність, %

Таблиця результатів виконання ректорських контрольних робіт
зі спеціальності 101 Екологія (освітній ступінь „Магістр”) II семестр 2020-2021 н.р.

2

0

50,0

50,0

0

0

100

100

5

5

0

41,7

58,3

0

0

100

100

МЕ-51
МР-51

Всього

2

СЛУХАЛИ: 4. Про звіт з підвищення кваліфікації з 01 березня 2021 по 16 квітня2021 р
викладача Рівненського музичного фахового коледжу РДГУ Огризко Алли
Володимирівни.
Викладач Огризко А.В. доповіла, що під час стажування відвідала лекційні та
практичні заняття викладачів кафедри, ознайомилась з методичною літературою.
За період стажування поглибила знання щодо запровадження інноваційних технологій у
навчальний процес при вивченні екології, застосування сучасних засобів діагностики навчальних
досліджень студентів при поточному та підсумковому контролі.
ПОСТАНОВИЛИ: Звіт схвалити та затвердити.

Завкафедри

____________ проф. Лико Д.В.

Секретар

____________ ст. лаб Рудик О.К.

