
Рівненський державний гуманітарний університет 

Психолого-природничий факультет 

 

Протокол  

від 18 травня 2021 року          № 6 

засідання кафедри екології, географії та туризму 

 

Завкафедри:     Лико Д.В. 

Секретар:     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 допуск здобувачів вищої освіти 4-го курсу спец.: 015 «Професійна освіта 

(Туристичне обслуговування)» та 014 «Середня освіта (Географія)» денної форми та спец. 

101 «Екологія» заочної форми навчання до захисту кваліфікаційних робіт та про допуск 

студентів 4-го курсу спец.: 014 «Середня освіта (Географія)», 015 «Професійна освіта 

(Туристичне обслуговування)» денної форми навчання до складання кваліфікаційного 

іспиту. 

2. Про результати проведення звітної наукової конференції викладачів, 

співробітників та здобувачів вищої освіти за 2020 рік. 

3. Про перехід на навчання за змішаною формою. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про допуск здобувачів вищої освіти 4-го курсу спец.: 015 «Професійна 

освіта (Туристичне обслуговування)» та 014 «Середня освіта (Географія)» денної форми 

та спец. 101 «Екологія» заочної форми навчання до захисту кваліфікаційних робіт та про 

допуск студентів 4-го курсу спец.: 014 «Середня освіта (Географія)», 015 «Професійна 

освіта (Туристичне обслуговування)» денної форми навчання до складання 

кваліфікаційного іспиту  

 

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.  

Після перевірки на наявність академічного плагіату був надаий Звіт системи та 

висновок експерта.  

Рішення щодо допущення до захисту кваліфікаційної роботи студента, яка була 

перевірена на наявність академічного плагіату і потребує значного доопрацювання, 

приймала комісія, склад якої формує завідувач випускової кафедри.: 

mailto:rectorat@rdgu.uar.net
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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 

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. 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: Про результати проведення звітної наукової конференції викладачів, 

співробітників та здобувачів вищої освіти за 2020 рік. 

 

Керівники секцій доповіли про результати проведення звітної наукової конференції 

викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти за 2020 рік, зокрема: 

 

Секція: Моніторинг екологічних та географічних систем   

Присутніх викладачів –       11 чол.; 

  здобувачів ступеня PhD –     4  чол.; 

  здобувачів ступеня в/о «Магістр» І курсу –  6  чол.; 

  здобувачів в/о ІV курсу –     3  чол. 

Керівник секції:  д-р біол. наук, проф. Лисиця А.В. 

Секретар:   ст. в. Якута О.О. 

 

Доповіді викладачів: 

1. Нові підходи до формування нормативних документів освітнього процесу. 

Д-р с.-г. наук., проф. Лико Д.В., 

канд. с.-г. наук., проф. Лико С.М., 

канд. с.-г. наук., доц. Портухай О.І. 

2. Вплив мийних і дезінфікуючих засобів для санації молочного обладнання 

тваринницьких ферм на екосистеми. 

Д-р біол. наук, проф. Лисиця А.В. 

3. Використання засобів ДЗЗ до оцінки природно-антропогенних трансформацій озера. 

Канд. географ. наук, проф. Мартинюк В.О. 

4. Проблеми соціально-економічного розвитку Рівненської області та їх висвітлення у 

краєзнавчій роботі. 

Канд. біол. наук, доц. Логвиненко І.П. 

5. Вплив наповнювачів на захисні властивості наповнених епоксидних композитів. 

Канд. хім. наук, доц. Мартинюк Г.В. 

6. Критерії оцінювання екологічної стійкості водних екосистем. 

Канд. біол. наук, доц. Суходольська І.Л. 

7. Доклінічні випробування препаратів для профілактики акушерської патології і 

субклінічного маститу корів. 

Канд. вет. наук, доц. Сачук Р.М. 

8. Ринок земель сільськогосподарського призначення: переваги і ризики. 

Канд. екон. наук, доц. Велесик Т.А. 

9. Вплив громади на формування та реалізацію місцевих програм сталого розвитку. 

Ст. викл. Якута О.О. 

 

Доповіді здобувачів в/о: 

1. Перспективи розвитку гастрономічного туризму в Україні. 

Здобувач в/о ІV курсу Лугін В.Т. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Войтович О.П. 

2. Перспективи розвитку туристичних послуг у Рівненській області. 

Здобувач в/о ІV курсу Овдійчук Т.І. 

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Войтович О.П. 

3. Стан та перспективи розвитку дитячого туризму в Україні. 

Здобувач в/о ІV курсу Токарчук А.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Костолович М.І. 
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4. Удосконалення екологічних і санітарно-гігієнічних заходів щодо ефективності 

виробництва молока в умовах сучасного тваринництва. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Пінчук О. М. 

Науковий керівник: канд. вет. наук, доц. Сачук Р.М. 

5. Удосконалення екологічних і санітарно-гігієнічних заходів щодо ефективності 

виробництва масла вершкового. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Кушнірук А. С. 

Науковий керівник: канд. вет. наук, доц. Сачук Р.М. 

6. Удосконалення екологічних і санітарно-гігієнічних заходів щодо ефективності 

виробництва ковбаси вареної. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Пасічник З.О. 

Науковий керівник: канд. вет. наук, доц. Сачук Р.М. 

7. Вивчення впливу шумового забруднення території на здоров’я населення. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Ковтунович М. І. 

Науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Лисиця А.В. 

8. Вивчення впливу електромагнітного забруднення території на здоров’я населення. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Дорофеєв М.В. 

Науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Лисиця А.В. 

9. Екологічна стежка як засіб пізнання ландшафтного 

різноманіття свого краю 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Балецький Д.О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Герман Н.В.  

10. Угруповання Смарагдової мережі дубово-соснових деревостанів Волинського 

Полісся. 

Здобувач ступеня PhD Штокало С.С. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Глінська С.О. 

11. Ландшафтно-географічне моделювання озер природно-заповідних територій 

Волинського Полісся. 

Здобувач ступеня PhD Андрійчук С. В. 

Науковий керівник: канд. географ. наук, проф. Мартинюк В.О. 

12. Характеристика лісових пожеж Волинського Полісся 2000-2020 років. 

Здобувач ступеня PhD Степанюк Я.В. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Глінська С.О. 

13. Екологічні наслідки порушень циклу Нітрогену в різних типах гідроекосистем. 

Здобувач ступеня PhD Басараба І. В. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Суходольська І.Л. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Визнати актуальність досліджуваних професорсько-викладацьким складом наукових 

проблем, які сприяють подальшій розробці тематики науково-дослідної роботи кафедри. 

2. Відзначити доповіді здобувачів ступеня в/о «Магістр» І курсу  

Дорофеєва М.В. та Ковтуновича М.І. 

3.  Відзначити грамотами за змістовні доповіді та активну участь у звітній науковій 

конференції викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів РДГУ: 

- Здобувачів ступеня в/о «Магістр» І курсу Дорофеєва М.В. та  

Ковтуновича М.І. 

 

Секція: актуальні питання навчання географії      

Присутніх викладачів –      3 чол.; 

  здобувачів ступеня в/о «Магістр» І курсу –  9  чол.; 

  здобувачів в/о ІV курсу –     8  чол. 
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Керівник секції:   д-р пед. наук, проф. Войтович О.П. 

Секретар:    канд. пед. наук, доц. Костолович М.І. 

 

Слухали: Доповіді викладачів: 

1. Фахова підготовка майбутніх учителів географії. 

Д-р пед. наук, проф. Войтович О.П. 

2. Особливості й диференціація позакласного навчання географії. 

Канд. пед. наук, доц. Костолович М.І. 

3. Еколого-краєзнавча підготовка вчителів географії. 

Канд. пед. наук, доц. Герман Н.В. 

 

Доповіді здобувачів в/о 
1. Аналіз історико-культурної компоненти туристичного потенціалу міста Рівне. 

Здобувач в/о ІV курсу Лавренюк І.М. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Костолович М.І. 

2. Розвиток творчих здібностей учнів 9 класів у процесі навчання географії. 

Здобувач в/о IV курсу Бодіна А.О. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Суходольська І.Л. 

3. Організація науково-дослідної роботи з географії у старшій школі. 

Здобувач в/о IV курсу Нагорна А.М. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Суходольська І.Л. 

4. Особливості активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії. 

Здобувач в/о IV курсу Киришко О.С. 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Суходольська І.Л. 

5. Впровадження активних методів навчання географії (на прикладі 7 класу). 

Здобувач в/о ІV курсу Бринчук Т.В. 

Науковий керівник: ст. викл. Якута О.О. 

6. Особливості проведення уроків географії з використанням інформаційних 

технологій (на прикладі 7 класу). 

Здобувач в/о ІV курсу Якубович А.В. 

Науковий керівник: ст. викл. Якута О.О. 

7. Особливості краєзнавчого підходу в шкільному курсі географії. 

Здобувач в/о ІV курсу Ігнатюк К.С. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Герман Н.В. 

8. Особливості вивчення сільськогосподарського комплексу України в шкільному курсі 

«Україна та світове господарство» (9 клас). 

Здобувач в/о ІV курсу Малець В.В. 

Науковий керівник: канд. вет. наук, доц. Сачук Р.М. 

9. Особливості вивчення тваринного світу в шкільному курсі географії (6-8 класи). 

Здобувач в/о ІV курсу Соловей О.Ю. 

Науковий керівник: канд. вет. наук, доц. Сачук Р.М. 

10. Міжпредметні зв’язки шкільної географії та їх використання на уроках в школі. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Баланович Т.О. 

Науковий керівник: канд. хім. наук, доц. Мартинюк Г.В. 

11. Вивчення рослинного і тваринного світу в шкільних курсах географії. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Ковальчук А.В. 

Науковий керівник: канд. хім. наук, доц. Мартинюк Г.В. 

12. Особливості вивчення географії у профільних класах старшої школи. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Кравчук В.В. 

Науковий керівник: канд. хім. наук, доц. Мартинюк Г.В. 
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13. Система позакласної і позашкільної роботи з географії. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Лесковець Л.П. 

Науковий керівник: канд. хім. наук, доц. Мартинюк Г.В. 

14. Особливості викладання теми «Хімічне виробництво. Виробництво деревини, 

паперу. Виробництво будівельних матеріалів у шкільному курсі географії» (рівень стандарту 

10 клас). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Мізюрко І.В. 

Науковий керівник: канд. хім. наук, доц. Мартинюк Г.В. 

15. Особливості використання краєзнавчого принципу при викладанні географії у 

профільних класах (на прикладі Рівненської області). 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Шостак О.Л. 

Науковий керівник: канд. вет. наук, доц. Сачук Р.М. 

16. Особливості застосування структурно-логічних моделей на уроках географії. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» І курсу Голяка А.В. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Костолович М.І. 

17. Формування соціокультурної компетентності учнів під час навчання географії 

засобами топонімічних досліджень. 

Здобувач ступеня в/о «Магістр» I курсу Радчук В.О. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Костолович М.І. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Визнати актуальність досліджуваних професорсько-викладацьким складом наукових 

проблем, які сприяють подальшій розробці тематики науково-дослідної роботи кафедри. 

2. Відзначити доповіді здобувачів ступеня в/о «Магістр» І курсу Ковальчук А.В. та  

Шостак О.Л. 

3. Відзначити грамотами за змістовні доповіді та активну участь у звітній науковій 

конференції викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів РДГУ: 

- Здобувачів ступеня в/о «Магістр» І курсу Ковальчук А.В. та Шостак О.Л. 

- Здобувачів в/о ІV курсу Нагорну А.М. та Киришко О.С. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про перехід на навчання за змішаною формою. 

 

Завкафедри, проф. Лико Д.В. ознайомила всіх присутніх з основними положеннями 

Наказу РДГУ № 80-01-01 від 06 травня 2021 року «Про перехід на навчання за змішаною 

формою». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію завкафедри прийняти до відома та виконання. 
 

 

 

 

 

 

Завкафедри            __________ Д.В. Лико  

 

 

Секретар                 ______________ О.К. Рудик  
 


