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Рівненський державний гуманітарний університет 

Психолого-природничий факультет 

 

Протокол  

від 07 червня 2021 року          № 7 

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 підготовку до роботи ЕК із захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої 

освіти IV курсу спец.: 101 «Екологія» (заочної форм навчання), 014 «Середня освіта 

(Географія)» та 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» денної форми 

навчання та складання кваліфікаційного іспиту з фаху студентами спец.: 014 «Середня 

освіта (Географія)» та 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» денної 

форми навчання. 

2. Про звіти кураторів академічних груп про виконану виховну роботу за 2020-

2021н.р. 

3. Про звіт з виконання плану виховної роботи кафедри за 2020-2021 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про підготовку до роботи ЕК із захисту кваліфікаційних робіт здобувачів 

вищої освіти IV курсу спец.: 101 «Екологія» (заочної форми навчання), 014 «Середня 

освіта (Географія)» та 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» та 

складання кваліфікаційного іспиту з фаху студентами спец.: 014 «Середня освіта 

(Географія)» та 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» денної форми 

навчання. 

 

Завкафедри ознайомила всіх присутніх з графіком захисту кваліфікаційних робіт 

здобувачами вищої освіти IV курсу спец.: 101 «Екологія» (заочної форми навчання),  

014 «Середня освіта (Географія)» та 015 «Професійна освіта (Туристичне 

обслуговування)» денної форми навчання та складання кваліфікаційного іспиту з фаху 

студентами спец.: 014 «Середня освіта (Географія)» та 015 «Професійна освіта 

(Туристичне обслуговування)» денної форми навчання.  

 

Екзаменаційні комісії зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки 

здобувачів вищої освіти до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм 

кваліфікації за освітнім рівнем “Бакалавр” на психолого-природничому факультеті за 

спеціальностями буде працювати: 

 014.07 "Середня освіта (Географія)" - 22 червня 2021 року; 

 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» - 23 червня 2021 року; 

 101 «Екологія» - 24 червня 2021 року 
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Згідно з навчальним планом за спеціальністю вищевказаними спеціальностями 

проводитиметься захист кваліфікаційних робіт студентами-випускниками з метою 

встановлення відповідності рівня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог 

освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем 

«Бакалавр» на психолого-природничому факультеті. 

Зі студентами проводилася підготовка до написання дипломної роботи та складання 

атестаційного екзамену деканатом психолого-природничого факультету, випусковою 

кафедрою екології, географії та туризму, зокрема: 

-  ректором РДГУ затверджено розклад захисту дипломних робіт та розклад 

складання атестаційного екзамену на психолого-природничому факультеті, а також 

список студентів-випускників, які виконали усі вимоги навчального плану та програм зі 

спеціальності та допущені до захисту дипломної роботи в 20120–2021 н.р.; 

-  на засіданні кафедри екології, географії та туризму (протокол № 8 від 14 травня 

2021р.) усі дипломні роботи визнані завершеними і допущеними до захисту перед 

екзаменаційною комісією; 

-  на раді психолого-природничого факультету заслуховували хід підготовки 

дипломних робіт; 

 студенти були ознайомлені з програмою атестаційного екзамену та розкладом його 

проведення; 

-  підготовлена аудиторія, визначено склад екзаменаційної комісії, екзаменаторів, 

складено графік їхньої роботи; 

-  отримав допуск до захисту дипломних робіт, вимог навчальних планів і програм. 

Усі дипломні роботи пройшли успішну перевірку системою антиплагіату 

«StrikePlagiarism.com», яка рекомендована для використання Міністерством освіти і науки 

України і  яка з цього року запроваджена в навчальний процес Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

-  -  підготовлена аудиторія, визначено склад екзаменаційної комісії, 

екзаменаторів. 

-   

 

ПОСТАНОВИЛИ: Вважати, що кафедра підготовлена до роботи ЕК із захисту 

кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти IV курсу спец.: 101 «Екологія» (заочної 

форми навчання), 014 «Середня освіта (Географія)» та 015 «Професійна освіта 

(Туристичне обслуговування)» та складання кваліфікаційного іспиту з фаху студентами 

спец.: 014 «Середня освіта (Географія)» та 015 «Професійна освіта (Туристичне 

обслуговування)» денної форми навчання. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про звіти кураторів академічних груп про виконану виховну роботу за 

2020-2021 н.р. 

 

Куратори студентських груп (Лико Д.В., Логвиненко І.П., Суходольська І.Л., Лико 

С.М., Войтович О.П., Костолович М.І., Герман Н.В., Мартинюк Г.В., Якута О.О.) 

прозвітувались про виконану ними виховну роботу зі студентами закріплених за ними 

груп. 

У виховній роботі куратори академічних груп кафедри створюють сприятливі умови 

для формування цілісної особистості громадянина України в тому середовищі, у якому 

проходить життєдіяльність студента в університеті, а з іншого боку - спрямовують 

організаційні зусилля на забезпечення активності самого студента, формування 

громадських якостей студентської молоді, проводять постійні ділові спілкування зі 

студентами, довірливі бесіди, спільний аналіз фактів і явищ життєдіяльності груп. 
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Куратори академічних груп постійно проводять зустрічі зі студентами, відвідують 

кімнати у гуртожитку, де проживають студенти та проводять зустрічі з діячами науки, 

культури та мистецтва. Професорсько-викладацький колектив кафедри проводить 

тематичні бесіди зі студентами, дискусії, зустрічі „за круглим столом”. З батьками 

студентів І курсів проводяться батьківські збори. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Звіти кураторів за ІІ семестр 2020-2021 н.р. та в цілому схвалити та 

затвердити. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про звіт з виконання плану виховної роботи кафедри за 2020-2021 н.р. 

 

Виховна робота на кафедрі здійснюється на засадах демократизму, з використанням 

виховного потенціалу студентського самоврядування і спрямовується на забезпечення 

гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку, 

самостійного мислення, суспільного вибору та життєдіяльності на основі співпраці 

організаторів виховного процесу з батьками та громадськими організаціями.  

Відповідальність за організацію і результативність виховної роботи покладається на 

завідувача кафедри, кураторів груп. 

Кафедра екології, географії та туризму будує свою виховну роботу на основі плану 

виховної роботи на навчальний рік.  

Куратори студентських груп (Лико Д.В., Логвиненко І.П., Суходольська І.Л., Лико 

С.М., Войтович О.П., Костолович М.І., Герман Н.В., Мартинюк Г.В., Якута О.О.) також 

розробляють план роботи на семестри з урахуванням індивідуальних інтересів і 

здібностей студентів. 

Мета виховного процесу на кафедрі комплексно реалізується як у навчальному 

процесі, так і за його межами, у гуртожитках - організацією роботи гуртків і клубів за 

інтересами, культурно-масової, спортивної роботи із залученням органів студентського 

самоврядування.  

Згідно з планом проведення організаційної роботи, викладацький склад 

- бере участь у наукових та методичних семінарах кафедри, засіданнях кафедри; 

-  постійно проводить профорієнтаційну роботу серед населення Рівненської 

області та України,  

- проводить олімпіади з конкурсних предметів для вступників до РДГУ. 

Кафедра екології, географії та туризму постійно проводить благоустрій та 

озеленення територій по вул. Пластова, 29, 29а, 31, 39, 41. 

Традиційно до святкування Дня Довкілля, Всесвітнього Дня Землі, години 

Довкілля, Дня еколога та ін. кафедрою екології, географії та туризму організовуються 

практичні природоохоронні заходи, що мають зробити наше місто чистішим, красивішим, 

та інформаційні заходи, покликані привернути увагу суспільства до екологічних проблем, 

залучити до природоохоронної роботи якомога більше людей. Завданнями таких 

громадських акцій є підвищення обізнаності молоді в питаннях реалізації екологічної 

політики, необхідності щоденних дій кожного громадянина щодо збереження 

навколишнього природного середовища, ощадливого використання ресурсів.  

Серед цих заходів: 

- створення міського осередку „Всеукраїнської екологічної Ліги”,  

- створення Громадської організації «Регіональний центр екологічної освіти та 

інформації»; 

- участь в громадських акціях, озеленення території міста,  

- обговорення екологічної ситуації, яка склалася на Рівненщині, 

- прибирання та упорядкування території університету та прилеглих до нього 

територій; 

- впорядкування водоохоронних зон річок і озер (р. Устя, м. Рівне); 
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- акція "Нове життя джерел"; 

- акція "За чисте довкілля"; 

- проведення суботників до Дня довкілля; 

- проведення Дня еколога; 

- акція по збору відпрацьованих батарейок та їх утилізації; 

- видання методичних матеріалів та ін. 

У 2021 році куратори груп разом зі студентами брали участь у: 

 З 23 по 25 січня 2021 року на території Нобельського національного парку 

працювала експедиція у складі науковців з Рівненського державного гуманітарного 

університету, зокрема проф. Мартинюка В. О., аспіранта Андрійчука С. В. та старшого 

наукового співробітника Нобельського НПП – Зубковича І. В. 

 Протягом трьох днів було обстежено за допомогою ехолота водойми парку, що 

входять до зони регульованої рекреацій, а саме озера Нобель, Засвітське, Посвітське, 

Задовже та Острівське з метою визначення (уточнення) глибин для подальшого 

батиметричного картографування цих водойм. 

 03 березня 2021 року відзначався Всесвітній день дикої природи. 

Мета відзначення цього дня: привертання уваги до цінності дикої природи та її 

різноманітності. 

 Викладачами кафедри екології, географії та туризму (проф.: Лико Д.В., Лисиця 

А.В., Мартинюк В.О., Войтович О.П., Лико С.М., Портухай О.І., Сачук Р.М.; доц.: 

Герман Н.В., Костолович М.І., Велесик В.А., Логвиненко І.П., Мартинюк Г.В., 

Суходольська І.Л. та ст. викл. Якута О.О.) було проведено тематичні бесіди із 

здобувачами вищої освіти щодо цінності лісів та важливості збереження видів дикої 

природи нашого регіону. Учасники заходу взяли участь у дискусії «Як запобігти торгівлі 

видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення?». Основний 

меседж заходу: Захищати і берегти природу повинен кожен із нас. До заходу долучився 

заступник голови Рівненської обласної організації ГО «Українське товариство мисливців і 

рибалок» Пепко Володимир Олександрович з доповіддю на тему «Санітарно-гігієнічна 

оцінка вольєрних комплексів для диких копитних тварин та удосконалення технології їх 

утримання». 

 22 березня 2021 року – Всесвітній день води «Цінність води для кожного з нас». 

Викладачами кафедри екології, географії та туризму  (проф.: Лико Д.В., Мартинюк В.О., 

доц. Суходольська І.Л.) було проведено тематичні бесіди із здобувачами вищої освіти 

щодо основних проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів та їх 

раціонального використання. 

Викладачі кафедри (А.В. Лисиця, В.О. Мартинюк, О.І. Портухай, І.Л. 

Суходольська, О.О. Якута) та аспіранти (С.В. Андрійчук, І.В. Басараба) взяли участь у 

семінарі-тренінгу «Важливість стратегічного торговельного контролю та РХБЯ 

виклики», який проходив 13-20 квітня 2021 року в онлайн-режимі за підтримки 

Європейського Союзу. Модератором семінару від України була кандидат економічних 

наук, доцент Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка В.Л. Гура, а 

викладачами-тренарами від Європейського Союзу – PhD Марія Еспона (проектний 

менеджер), PhD Квентін Мішель (Льєжський університет, Бельгія), PhD Жан Паскаль 

Зандерс (Експерт, Бельгія). За результатами семінару-тренінгу учасники отримали 

сертифікати (30 год.) підвищення кваліфікації. 
20 квітня 2021 р. за ініціативою кафедри відбулася онлайн-зустріч студентів-

географів, екологів, туризмознавців та викладачів: проф. Мартинюк В.О., доц. 

Суходольська І.Л., ст. викл. Якута О.О. (з працівниками Нобельського національного 

природного парку. Старший науковий співробітник Іван Зубкович прочитав лекцію про 

історію становлення парку, раритетні біотичні угруповання, ландшафтні комплекси, 

основні напрями наукових досліджень та показав відеофільм про заповідні та рекреаційні 

комплекси національного природного парку. Науковий співробітник Валентина 



5 

 

Мельникович зупинилася на питаннях еколого-освітньої та рекреаційної діяльності, яка 

ведеться в парку.  Студенти мали змогу поставити запитання працівникам й обмінятися 

думками з приводу проходження польової практики на теренах національного парку. 

 20 травня 2021 р. студенти кафедри екології, географії та туризму психолого-

природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету  

(спеціальність «Екологія», «Радіоекологія», «Географія», «Туристичне обслуговування») 

під керівництвом проф. Лисиці А.В. були на екскурсії у Рівненській АЕС (м. Вараш).  

Студенти ознайомилися з наступними об’єктами: навчально-тренувальний центр, 

проммайданчик АЕС, автоматична система контролю радіаційного стану та 

інформаційний центр «Полісся». Всі учасники екскурсії мали можливість ознайомитися 

з основними принципами роботи АЕС, з системою безпеки та екологічними аспектами 

функціонування атомної енергетики. 

30 травня 2021 року до Дня захисту дітей відбувся перший Батьківський форум 

«Живи, навчайся та працюй у Рівному».  

У форумі взяли участь представники професорсько-викладацького складу кафедри: 

проф. Мартинюк В.О., Лисиця А.В., Сачук Р.М.; доц: Костолович М.І.,  

Мартинюк Г.В., Суходольська І.Л. та ст. викл. Якута О.О. 

Форум мав три тематичні блоки: для дошкільнят, школярів та випускників. 

Викладачі кафедри взяли активну участь у форумі. Всі учасники форуму активно 

долучалися до вимірювання вмісту рівня нітратів у свіжих овочах і фруктах, визначали 

рівень шуму та жорсткість води. Крім того, учасники заходу мали можливість перевірити 

випромінювання електричного і магнітного полів у приміщенні та на вулиці, мобільних 

телефонів, здійснити оцінювання радіаційного фону і радіаційного забруднення 

приміщень, побутових предметів, одягу, поверхні грунту і продуктів 

харчування. Відвідувачам заходу цікаво було познайомити з особливостями роботи 

квадрокоптера при здійсненні спостережень за природою, популяцією тварин, визначення 

ареалу їх проживання в масштабах великих географічних зон, проведенні дослідницьких 

проектів, відновленні лісів, збирання інформації і фотокадрів з цікавих регіонів тощо. 

Щорічно 21 листопада професорсько-викладацьким складом кафедри, 

кураторами груп, студентами спільно з науковою бібліотекою РДГУ відзначається День 

кафедри. 

У виховній роботі викладачі та куратори академічних груп кафедри створюють 

сприятливі умови для формування цілісної особистості громадянина України в тому 

середовищі, у якому проходить життєдіяльність студента в університеті, а з іншого боку - 

спрямовують організаційні зусилля на забезпечення активності самого студента, 

формування громадських якостей студентської молоді, проводять постійні ділові 

спілкування зі студентами, довірливі бесіди, спільний аналіз фактів і явищ 

життєдіяльності груп. 

Викладачі та куратори академічних груп постійно проводять зустрічі зі студентами, 

відвідують кімнати у гуртожитку, де проживають студенти та проводять зустрічі з діячами 

науки, культури та мистецтва. Професорсько-викладацький колектив кафедри проводить 

тематичні бесіди зі студентами, дискусії, зустрічі „за круглим столом”. З батьками 

студентів І курсів проводяться батьківські збори. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Звіт з виконання плану виховної роботи кафедри за 2020-2021 н.р. 

схвалити та затвердити. 

 

 

Завкафедри            __________ Д.В. Лико  

 

Секретар                 ______________ О.К. Рудик  
 


