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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про звіти голів ДЕК про результати захисту кваліфікаційних робіт здобувачів
вищої освіти IV курсу спец.: 101 «Екологія» (денної та заочної форм навчання), 014
«Середня освіта (Географія)»(денної та заочної форм навчання)та 015 «Професійна освіта
(Туристичне обслуговування)» денної форми навчання та про результати складання
кваліфікаційного іспиту з фаху студентами спец.: 014 «Середня освіта (Географія)» та 015
«Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» денної форми навчання.
2. Про затвердження звітів викладачів про виконання індивідуального плану за ІІ
півріччя 2020-2021 н.р. та в цілому.
3. Про затвердження звіту з виконання плану роботи кафедри з навчальної,
методичної, наукової та організаційної роботи за II півріччя 2020-2021 н.р. та в цілому.
4. Про звіт Шикули Ростислава Ростиславовича, к.п.н., доц. кафедри екології,
географії та туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені
академіка Степана Дем’янчука» зі стажування на кафедрі екології, географії та туризму
РДГУ.
5. Про звіти керівників з проходження практик у ІІ семестрі 2020-2021 н.р..
6. Про затвердження тематики кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти
4–их курсів спец.: 101 «Екологія» та 014.07 «Середня освіта (Географія)» денної й заочної
форм навчання на 2021-2022 н.р.
СЛУХАЛИ: 1. Про звіти голів ДЕК про результати захисту кваліфікаційних робіт
здобувачів вищої освіти IV курсу спец.: 101 «Екологія» (денної та заочної форм навчання),
014 «Середня освіта (Географія)»(денної та заочної форм навчання)та 015 «Професійна
освіта (Туристичне обслуговування)» денної форми навчання та про результати складання
кваліфікаційного іспиту з фаху студентами спец.: 014 «Середня освіта (Географія)» та 015
«Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» денної форми навчання.
Голови Екзаменаційних комісій для здобуття освітнього ступеня – бакалавр:
Пустовіт Григорій Петрович (спец. «Середня освіта (Географія)», Войтович Оксана
Петрівна (спец. «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» денної форми
навчання та Лисиця Андрій Валерійович (спец. «Екологія») заочної форми навчання
доповіли про результати захисту кваліфікаційних робіт та складання атестаційного
екзамену.
Статистичні дані подано нижче, зокрема:
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1.1. Результати захисту кваліфікаційних дипломних робіт та результати складання
комплексного
атестаційного
екзамену
здобувачами
вищої
освіти
IV курсу спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» наведені у таблиці 1.
Таблиця 1

Звіт екзаменаційної комісії – 2021 р. про результати захисту
кваліфікаційних дипломних робіт здобувачами вищої освіти
IV курсу спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)»
№ з/п

ПІБ здобувача вищої освіти

Оцінка захисту кваліфікаційної роботи та
складання атестаційного екзамену
національна
кількість
оцінка ЄКТС
шкала
балів

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Результати захисту кваліфікаційної дипломної роботи
Бодіна Анна Олександрівна
відмінно
95
Бринчук Тетяна Василівна
відмінно
93
Ігнатюк Катерина Сергіївна
відмінно
90
Киришко Ольга Сергіївна
відмінно
96
Малець Вікторія Вікторівна
відмінно
90
Нагорна Анастасія Миколаївна
відмінно
93
Кіщенко (Соловей) Оксана Юріївна
відмінно
95
Якубович Аліна Володимирівна
відмінно
96
Результати складання атестаційного екзамену

А
А
А
А
А
А
А
А

9.
10.
11.
12.

Грановський Ярослав Федорович
Парфенюк Максим Віталійович
Ткачук Ростислав Віталійович
Чупринська Анна Олегівна

В
А
В
А

добре
відмінно
добре
відмінно

88
93
88
90

Загальні показники успішності захисту кваліфікаційних дипломних робіт та
результати складання атестаційного екзамену студентами здобувачами вищої освіти IV
курсу спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)»: всього з’явилось на:
 захист 8 студентів; загальна успішність складає 100 %, якісна – 100 %;
 атестаційний екзамен 4 студенти; загальна успішність складає 100 %, якісна – 100 %;
1.2. Результати захисту кваліфікаційних дипломних робіт та результати складання
комплексного
атестаційного
екзамену
здобувачами
вищої
освіти
IV курсу спеціальності 015 "Професійна освіта (Туристичне обслуговування)"наведені у
таблиці 2.
Таблиця 2
Звіт екзаменаційної комісії – 2021 р. про результати захисту
кваліфікаційних дипломних робіт здобувачами вищої освіти
IV курсу спеціальності 015 "Професійна освіта (Туристичне обслуговування)"
№ з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПІБ здобувача вищої освіти

Оцінка захисту кваліфікаційної роботи та
складання атестаційного екзамену
національна
кількість балів
оцінка ЄКТС
шкала
Результати захисту кваліфікаційної дипломної роботи
Лавренюк Іванна Миколаївна
відмінно
90
А
Лугін Володимир Тихонович
відмінно
90
А
Овдійчук Тетяна Ігорівна
відмінно
90
А
Токарчук Анастасія Валеріївна
відмінно
96
А
Результати складання атестаційного екзамену
Виноградова Яна Михайлівна
добре
74
С
Галабурда Ганна Павлівна
відмінно
84
В
Мисюра Ярослав Олександрович
добре
74
С
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Загальні показники успішності захисту кваліфікаційних дипломних робіт та
результати складання атестаційного екзамену студентами здобувачами вищої освіти IV
курсу спеціальності 015 "Професійна освіта. Туристичне обслуговування:
всього з'явилось на:

захист 4 студентів; загальна успішність складає 100 %, якісна – 100 %;

атестаційний екзамен 3 студенти; загальна успішність складає 100 %, якісна
– 100 %;
1.3. Результати захисту кваліфікаційних робіт студентами IV курсу спец. 101
«Екологія» (заочна форма навчання) наведені у таблиці 3.
Таблиця 3
Звіт екзаменаційної комісії – 2021 р. про результати захисту
кваліфікаційних дипломних робіт студентами IV курсу спец. 101 «Екологія»
(заочна форма навчання)
№ з/п
1.
2.

ПІБ здобувача вищої освіти
Міркевич Андрій Іванович
Осипчук Володимир Олександрович

Оцінка захисту кваліфікаційної роботи
національна шкала кількість балів
оцінка ЄКТС
відмінно
90
А
добре
80
С

Загальні показники успішності захисту кваліфікаційних дипломних робіт
здобувачами вищої освіти IV курсу такі: всього з'явилось на захист 2 студентів. Загальна
успішність складає 100 %, якісна – 100 %.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіти голів ЕК про результати захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої
освіти IV курсу спец.: 101 «Екологія» (денної та заочної форм навчання), 014 «Середня
освіта (Географія)»(денної та заочної форм навчання)та 015 «Професійна освіта
(Туристичне обслуговування)» денної форми навчання та про результати складання
кваліфікаційного іспиту з фаху студентами спец.: 014 «Середня освіта (Географія)» та 015
«Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» денної форми навчання схвалити та
затвердити.
2. Всі супровідні документи подати до деканату психолого-природничого
факультету та навчальної частини у зазначені терміни.
СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження звітів викладачів про виконання індивідуального плану
за ІІ півріччя 2020-2021 н.р. та в цілому
Викладачі кафедри прозвітувалися про виконання ними індивідуального плану за ІІ
півріччя 2020-2021н.р. та в цілому. Вони доповіли, що всі види робіт – наукова, навчальна,
методична, та організаційна ними виконані.
Повні звіти викладачів про виконання індивідуального плану за ІІ півріччя 20202021 н.р. та в цілому зберігаються в справах кафедри №14.
ПОСТАНОВИЛИ: звіти викладачів про виконання індивідуального плану за ІІ півріччя
2020-2021 н.р. та в цілому схвалити та затвердити.
СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження звіту з виконання плану роботи кафедри з навчальної,
методичної, наукової та організаційної роботи за II півріччя 2020-2021 н.р. та в цілому.
Завкафедри, проф. Лико Д.В. представила для розгляду та затвердження звіту з
виконання плану роботи кафедри з навчальної, методичної, наукової та організаційної
роботи за II півріччя 2020-2021 н.р. та в цілому.
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1. Навчальна робота
На 2020-21 навчальний рік по кафедрі екології, географі та туризму затверджено
штат професорсько-викладацького персоналу в кількості 14 чоловік (13 ставок), за
сумісництвом (погодинно) – 10 чоловік (2 ставки). Разом по кафедрі кількість ставок
складає 15. Штат навчально-допоміжного персоналу - 4 ставки. Кількість аспірантів з
відривом від виробництва на 1 вересня складало – 1, без відриву від виробництва – 3. З 1
жовтня 2020 р. до аспірантури на кафедру зараховано одного аспіранта з відривом від
виробництва. Навчальна робота кафедри поєднувала в собі усі види науково-педагогічної
діяльності і планувалася відповідно до наказів ректора РДГУ, зокрема: № 125-01-01 від 21
серпня 2020 р. (про норми часу для розрахунку навчальної роботи на 2010/21 н.р.); № 12701-01 від 21 серпня 2020 р. (про планування годин із керівництва практиками на 2010/21 н
.р.). та № 130-01-01 від 21 серпня 2020 р. (про попередній розподіл ставок навчального
навантаження науково-педагогічним та педагогічним працівникам РДГУ на 2020-2021
н.р.).
Загальний обсяг навчальної роботи кафедри на початок навчального року становив
9108 годин. Зокрема, за видами: читання лекцій – 2828 годин; проведення практичних
занять – 3090, лабораторних – 732; керівництво усіма видами практик склало – 437 годин,
курсовими роботами – 273, дипломними роботами бакалаврів і магістрів (та години
екзаменаторів ЕК) – 1026 годин; проведення заліків - 340, семестрових екзаменів – 253,
керівництво аспірантами, 130 годин та інші види навчальної роботи.
За навчальний рік фактично виконано 9057 годин навчального навантаження. У
підсумку по кафедрі загалом недовиконано -51 година. Недовиконання зумовлене, в
основному, тим, що зі спеціальності – Професійна освіта. Туристичне обслуговування
заочного відділення було відраховано з числа студентку Бабич А.О. та розформована
академічна група. (Наказ № 277-09-01 від 3.12.2020.). Розраховане навчальне
навантаження на цю групу і склало значне недовиконання. Поза тим, на зміни
навантаження протягом навчального року вплинули: вступ абітурієнтів на навчання в
строк за додатковим набором, зокрема, на 1 курс магістратури (з/в) за спеціальністю
«Середня освіта. Географія» (керівництво магістерською роботою); відрахування
студента – дипломника (4 курс, спеціальність - Екологія , з/в), а також технічні помилки
при видачі навчальних годин на кафедру деканатами денної та заочної форм навчання й
інші незначні зміни, які не було враховано при плануванні кафедрою навчального
навантаження. Проте, усі штатні викладачі річне навчальне навантаження виконали у
повному обсязі, що передбачений ставками, а недовиконання годин припало на
сумісників з погодинною оплатою, яким було оплачено фактично виконані години. Повна
інформація щодо виконання обсягів усіх видів навчальної роботи викладачами міститься
у статистичних звітах і поясненнях до них за 1-й і 2-й семестри поточного навчального
року, яка подана до навчального відділу РДГУ разом зі звітами.
2. Методична робота
Методична робота проводилась згідно з індивідуальними планами викладачів. Загалом
по кафедрі у 2020-2021 н.р. підготовлено і видано такі наукові та науково та навчальнометодичні розробки:
- 3 монографії;
- 10 статей у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових
видань України;
- 19 наукових статей у нефахових виданнях;
- 4 статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних
(Copernicus)
- 5 статей у науковому виданні, що входять до наукометричних баз даних
(Scopus);
- 6 статей виданнях Web of Science;
- 12 матеріалів та тез доповідей наукових конференцій, проведених в Україні
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10 програм вступного та фахового випробовування для абітурієнтів:
освітнього ступеня – бакалавр, магістр та абітурієнтів аспірантури;
2 програми комплексного іспиту для державної атестації зі спец.
«Професійна освіта (Туристичне обслуговування)», «Середня освіта (Географія)».
Складено, у відповідності до програм, білети вступних, державних та семестрових
іспитів для студентів спец. «Екологія», «Середня освіта (Географія)» та «Професійна
освіта (Туристичне обслуговування)».
3. Наукова робота
На кафедрі у межах робочого часу викладачів виконуються комплексні наукові
теми:
-

Тема НДР
1. Проблеми збереження біорізноманіття в умовах антропогенного
впливу Західного Полісся України (Керівник: Лико Дарія
Василівна)

Номер державної реєстрації
0116U006016
(термін виконання:
01.01.2016-12.2020 р.)
06 квітня 2021 року отримано
облікову картку про завершення
виконання даної теми
(Державний обліковий номер:
022IU104665

2.
Відтворення
родючості
грунтів
та
збалансоване
природокористування
3. Еколого-географічний моніторинг геосистем Українського Полісся
в умовах природно-антропогенних трансформацій (Керівник: Лико
Дарія Василівна)
4. Д.б.н., проф. Лисиця А.В. згідно договору про співпрацю між
кафедрою екології, географії та туризму РДГУ та ДС епізоотології
ІВМ НААН продовжував виконувати наукову роботу за
фундаментальною тематикою 39.00.03.01Ф. «Вивчити біофізичні та
біохімічні механізми взаємодії біоцидів з компонентами
цитоплазматичних мембран» (Програма 39 «Застосування сучасних
біотехнологій у ветеринарній медицині для розробки засобів захисту
тварин» («Біотехнологія у ветеринарній медицині»))
5. Лико С. М. госпдоговірній темі: № 457 «Проведення робіт з
паспортизації р. Уж з метою розроблення заходів щодо відновлення
сприятливого гідрологічного режиму»

0119U000510
(термін виконання:
01.02. 2019 – 02.2023 р.)
0116U000734

Номер державної реєстрації
№ 0117U006216

6. Вплив застосування дезінфекантів в агровиробництві на біологічні Державний реєстраційний номер:
системи різного рівня організації (Виконавці: Лисиця А.В.,
0121U110856
Мандигра Ю.М., Сачук Р.М.)
(етапи виконання:
05. 2021 – 06.2026 р.)

Згідно з зазначеними комплексними темами студенти виконують дипломні роботи й
проходять переддипломну практику.
При кафедрі працюють наукові підрозділи - лабораторії, центри:
Науковий підрозділ
При
Дослідній
станції
епізоотології
Інституту
ветеринарної медицини НААН
України створено філію кафедри
екології, географії та туризму
РДГУ,
де
в
лабораторіях
диференційної
діагностики,
паразитології, іхтіопатології та
біотехнології,
патоморфології,
лейкозів

Керівник
Д.б.н., проф.
Лисиця А.В.

Результати діяльності
На території земельної ділянки (180 га) Дослідної
станції епізоотології Інституту ветеринарної
медицини
НААН
України
проводяться
експериментальні
дослідження
впливу
дезінфінкантів
на
навколишнє
середовище,
випробування
біологічних
ефектів
електроіонізованої води (аналіт, католіт) апробації
та впровадження результатів науково-дослідної
роботи
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Громадська
організація
«Регіональний центр екологічної
освіти та інформації»

Д.с.-г.н., проф. Лико
Д.В.,
к.п.н., доц.
Костолович М.І.

Основною метою діяльності Організації є сприяння
підвищенню рівня екологічної освіти та культури
всіх верств населення на засадах Державної
програми неперервної екологічної освіти та
Стратегії збалансованого розвитку; забезпечення
поінформованості громадськості щодо стану
навколишнього природного середовища регіону та
виникнення екологічних ризиків спричинених
антропогенними чинниками

У 2021 році викладачі та здобувачі кафедри захистили: 1 докторську та
2 кандидатські дисертації, зокрема:
ПІБ
Сачук
Роман Миколайович

Пепко
Володимир Олександрович

Крупко
Галина Дмитрівна

Тема дисертаційної роботи, шифр
18 березня 2021 року
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.826.03 у Львівському
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Ґжицького захистив дисертаційне дослідження за темою
«Експериментально-теоретичне обґрунтування розробки
препаратів для профілактики акушерської патології і
субклінічного маститу корів та їх фармако-токсикологічна
характеристика»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук
за спеціальностями 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та
токсикологія» та 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»
Науковий консультант:
Стравський Ярослав Степанович,
доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, старший
викладач кафедри медичної біології Тернопільського національного
медичного університету імені І.Я. Горбачевського
24 березня 2021 року
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.070.01 у Харківській
державній зооветеринарній академії захистив дисертаційне
дослідження за темою
«Санітарно-гігієнічна оцінка вольєрних комплексів для диких
копитних тварин та удосконалення технології їх утримання»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин
та ветеринарна санітарія (сільськогосподарські науки)
Науковий керівник:
Сачук Роман Миколайович кандидат ветеринарних наук, професор
кафедри екології, географії та туризму РДГУ
12 травня 2021 року
на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному університеті
водного господарства та природокористування захистила
дисертаційне дослідження за темою
«Вплив антропогенезу на зміну властивостей дерново-підзолистих
ґрунтів Західного Полісся «
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 –
агроґрунтознавство і агрофізика (сільськогосподарські науки)
Науковий керівник:
Лико Сергій Михайлович кандидат сільськогосподарських наук,
професор кафедри екології, географії та туризму РДГУ
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У 2020-2021 році викладачами кафедри подано заявки на винахід.
ПІБ

Назва отриманого охоронного
документа (додати ксерокопію)

Лисиця А.В.,
Мандигра Ю.М.

-

Аксіментьєва Олена Ігорівна,
Горбенко Юлія Юріївна,
Конопельник Оксана Ігорівна,
Мартинюк
Галина Валентинівна

Aксіментьєва О.І.,
Maртинюк Г.В.,
Горбенко Ю. Ю.,
Малинич С.З.,
Філіпсонов Р.В.

Подано заявку на видачу
охоронного документа
Подано заявку
на корисну модель,
заявка № u 2020 07251

Патент на винахід
№ 122551
від 25.11. 2020
Спосіб отримання
електропровідних композитів
Полістирен-поліаміноарен
Подана заявка на патент.
МКП C08L63/00; C08K13/02.
Термореактивна полімерна
композиція подвійного
призначення. Спосіб отримання
композиційного матеріалу на
основі термореактивного полімеру
і магнетиту

Проф. Лико Д.В. та проф. Лисиця А.В. є членами спеціалізованих вчених рад:
ПІБ
Лико Дарія Василівна

Лисиця Андрій Валерійович

Шифр ради, установа, в якій створена рада, шифр
спеціальності
член спеціалізованої вченої ради К 47.104.05 Національного
університету водного господарства і природокористування із
захисту кандидатських дисертацій за спец. 06.01.03 –
агроґрунтознавство і агрофізика
член спеціалізованої вченої ради К 47.104.05 Національного
університету водного господарства і природокористування із
захисту кандидатських дисертацій за спец. 03.00.16 – екологія
(сільськогосподарські науки) (НАКАЗ № 1218 від 07.11. 2018 р.).

У 2020-2021 навчальному році професорсько викладацький склад кафедри
підготували і подали на конкурс проєкти:
Д.б.н., проф. Лисиця А.В. спільно з доц. Суходольською І.Л., доц. Мартинюк
Г.В., викл. Зубковичем І.В. і доц. Нечипоруком Б.Д. підготували і подали на конкурс
МОН України проєкт прикладного наукового дослідження на 2020-2021 рр. «Створення
біологічно активних композицій на основі електрохімічно активованих полімерних
похідних гуанідину та наночастинок цинку і сульфуру», Секція: Біологія, біотехнологія та
актуальні проблеми медичних наук.
Д.б.н., проф. Лисиця А.В. спільно з доц. Нечипоруком Б.Д., доц. Мартинюк Г.В
підготували і подали на конкурс МОН України проєкт прикладного наукового
дослідження на 2021-2022 рр. «Пролонгований антимікробний захист поверхонь за
допомогою деззасобів на основі гуанідину і наночастинок металів та неметалів».
Секція: Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук.
Здобувачі вищої освіти освітнього ступеня – бакалавр та магістр брали участь у
Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, зокрема:
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1. Пасічник Зоряна Олександрівна, студентка 1 курсу другого (магістерського)
рівня вищої освіти, групи МЕ-51 брала участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі
спеціальності 183 “Технології захисту навколишнього середовища” та нагороджена
ДИПЛОМОМ ІІІ ступеня (м. Рівне, Національний університет водного господарства та
природокористування 20-22 квітня 2021 р.). Тема роботи: «Застосування газових сенсорів
для візуального контролю свіжості продуктів харчування та моніторингу об’єктів
довкілля».
Науковий керівник – Мартинюк Г.В., к.х.н., доц. кафедри екології, географії та
туризму.
2. Василюк Тетяна Миколаївна, студентка 2 курсу спеціальності 101 Екологія,
гр. Е-21 брала участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
за напрямом «Екологічна безпека комплексу «автомобіль – навколишнє середовище»»,
спеціальність «Автомобільний транспорт», проведеного в Харківському національному
автомобільно-дорожньому університеті від «09» квітня 2021 року та нагороджена
ДИПЛОМ ІІ ступеня. Тема роботи: «Підвищення рівня екологічної безпеки міських
автотранспортних мереж».
Науковий керівник: Портухай О.І., канд. с.-г. наук, професор кафедри екології,
географії та туризму.
4. Організаційна робота
Щорічно кафедрою проводяться секційні засідання звітної наукової конференції
викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти РДГУ (Секції: Моніторинг
екологічних систем та Моніторинг географічних систем, 13-14 травня 2021 року).
Викладачі кафедри:
- беруть участь у наукових та методичних семінарах кафедри, засіданнях
кафедри;
- постійно проводять профорієнтаційну роботу серед населення Рівненської
області та України,
- проводять олімпіади з конкурсних предметів для вступників до РДГУ.
У 2020-2021 н. р. викладачі кафедри брали участь у роботі з'їздів, форумів,
конференцій, семінарів як міжнародного так і всеукраїнського рівнів, зокрема:
ПІБ

Місце проведення
конференції

Андрійчук С.В.,
Мартинюк В.О.,
Суравцева М.О.

м. Переяслав,
Університет Григорія
Сковороди в Переяславі

Лико Д.В.,
Мартинюк В.О.,
Войтович О.П.,
Лисиця А.В.,
Костолович М.І.,
Портухай О.І.,
Логвиненко І.П.,
Суходольська І.Л.

м. Рівне,
кафедра екології, географії та
туризму РДГУ

Назва і термін конференції
ХХІХ Міжн. наук.-практ. Інтернетконференція «Проблеми та перспективи
розвитку сучасної науки в країнах Європи
та Азії» (Переяслав, 31.08.2020 р.),
онлайн-доповідь, Сертифікат учасника
Науково-методичний семінар «Географічна
освіта у шкільних та позашкільних
закладах: проблеми, пошуки,
перспективи», Рівне, РДГУ, 20-21 вересня
2020р.
IV Міжнародна науково-практична
конференція «Регіональні екологічні
проблеми в умовах сталого розвитку»,
Рівне,
22-24 вересня 2020 р.
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Мартинюк В.О.,
Зубкович І.В.,
Андрійчук С.В.

м. Умань,
Уманський держ. пед. ун-т
імені Павла Тичини

Ковальчук І.П.,
Мартинюк В.О.

м. Львів,
Львівського національного
університету імені Івана
Франка

Лико Д.В.,
Мартинюк В.О.,
Лико С.М.,
Портухай О.І., Зубкович
І.В.

м. Брест,
Брестський державний
університет
ім. О.С. Пушкіна

VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар.
участю), м. Умань, 9-10 квіт. 2020 р.,
онлайн-доповідь, Сертифікат учасника
Міжн. наук.-практ. онлайн-конф.,
присвячена 20-річчю кафедри
конструктивної географії і картографії
Львівського національного університету
імені Івана Франка «Конструктивна
географія і картографія: стан, проблеми,
перспективи» (Україна, м. Львів,
1-3 жовтня 2020 р.), очна доповідь
V республиканская научно-метод. конф.,
посвященная 85-летию со дня рождения
М.Л. Голуб (с международным участием)
«Краеведение в учебно-воспитательном
процессе школ и ВУЗов» (Республика
Беларусь, г. Брест, 18 декабря 2020 г.),
онлайн-доклад

За звітний період кафедрою екології, географії та туризму були проведені науковопрактичні конференції, науково-методичні конференції, семінари:
 IV Міжнародна науково-практична конференція «Регіональні екологічні
проблеми в умовах сталого розвитку», 22-24 вересня 2020 р. Як результат видано:
Регіональні екологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць IV
Міжнародна наук.-практ. Конференції (Рівне, 22-24 вересня 2020 р.) / Головна редкол.
Проф. Д.В. Лико [та ін.]. : Видавець О. Зень, 2020. 180 с.
 Науково-методичний семінар в режимі online «Географічна освіта у шкільних
та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи», 23 вересня 2020 р. Як
результат видано: Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми,
пошуки, перспективи : Збірник наукових праць ; за ред. Проф. Лико Д.В. / Рівненський
державний гуманітарний університет. Рівне : Видавець О. Зень, 2020. 91 с.
У 2021 році професорсько-викладацький склад кафедри брав 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
9

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 студентівгеографів, 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
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 психологоприродничого 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.
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Батьки та абітурієнти ознайомилися зі спеціальностями та освітньо-професійними
програмами за якими проводиться набір на навчання у РДГУ. Отримали детальні
консультації щодо умов вступу та гарні емоції.
У 2020-2021 н.р. викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації
(стажування), зокрема:
Прізвище,
ім’я, по батькові
Мартинюк
Віталій Олексійович,
Портухай
Оксана Іванівна,
Якута Ольга Олексіївна

-

Місце
підвищення кваліфікації
пройшли тренінг за темою
«Важливість стратегічного
торговельного контролю та РХБЯ
виклики»
(1 кредит (30 годин))
та отримали Сертифікат учасника

Термін підвищення
кваліфікації, форма

13 -20 квітня 2021 року

на базі економічного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

5. Виховна робота
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 (Логвиненко І.П., Войтович О.П., Суходольська І.Л.,
Лико С.М., Костолович М.І., Герман Н.В., Якута О.О., Лико Д.В., Портухай О.І..) також
розробляють план роботи на семестри з урахуванням індивідуальних інтересів і
здібностей студентів.
На засіданнях кафедри затверджують міні-концепції виховної роботи, визначають
пріоритети, ведеться пошук найбільш прийнятних форм і методів її організації. Вони
можуть бути різними: конкурси, дискусії, олімпіади, студентські наукові товариства,
конференції, бесіди, зустрічі з цікавими людьми, відвідування музеїв, виставок тощо.
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
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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);
- 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.
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 роботи кафедри з навчальної, методичної,
наукової та організаційної роботи за II півріччя 2020-2021 н.р. та в цілому схвалити та
затвердити.
СЛУХАЛИ: 4. Про звіт Шикули Ростислава Ростиславовича, к.п.н., доц. кафедри екології,
географії та туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені
академіка Степана Дем’янчука» зі стажування на кафедрі екології, географії та туризму
РДГУ.
Мета підвищення кваліфікації (стажування) Поглиблення та оновлення спеціальних
фахових і науково-методичних знань, набуття й засвоєння досвіду практичної роботи на
вищому якісному рівні.
Строк підвищення кваліфікації (стажування) з «01» квітня 2021 року по «01» червня
2021 року
Відомості про виконання навчальної програми підвищення кваліфікації (стажування).
Навчальна програма підвищення кваліфікації (стажування) передбачала опрацювання
наступних питань: 1) ознайомлення з робочими програмами навчальних дисциплін
кафедри екології, географії та туризму; 2) ознайомлення з науково-методичною базою
кафедри з метою набуття досвіду формування змісту навчання для окремих навчальних
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курсів (зокрема, «Міжнародний туризм», «Туристсько-рекреаційні ресурси України»,
«Туризм і безпека туристичних заходів», «Організація екскурсійних послуг», «Основи
музеєзнавства» та ін.); 3) засвоєння інноваційних технологій у науково-дослідній роботі
кафедри.
Результати підвищення кваліфікації (стажування). В результаті підвищення
кваліфікації (стажування) на кафедрі екології, географії та туризму Рівненського
державного гуманітарного університету була проведена наступна робота: 1) ознайомлення
з організацією навчального процесу, структурою, функціями кафедри, її матеріальнотехнічним забезпеченням тощо; 2) удосконалення, згідно набутих знань, змісту робочих і
навчальних програм; 3) аналіз навчальних курсів «Міжнародний туризм», «Туристськорекреаційні ресурси України», «Туризм і безпека туристичних заходів», «Організація
екскурсійних послуг», «Туристичне краєзнавство» та ін. з метою удосконалення
навчально-методичного забезпечення; 4) розкриття сучасних педагогічних методів роботи
зі студентами для ефективного засвоєння ними навчальних курсів; 4) ознайомлення з
науково-дослідною роботою кафедри екології, географії та туризму. За період стажування
прийнято участь участь у круглому столі «Музейна педагогіка в умовах пандемії COVID19» (27 травня, 2021 р.) та стаття до друку на тему «Організація педагогічної музейної
комунікації із здобувачами вищої освіти під час вивчення природничих наук».
ПОСТАНОВИЛИ: звіт Шикули Ростислава Ростиславовича, к.п.н., доц. кафедри екології,
географії та туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені
академіка Степана Дем’янчука» зі стажування на кафедрі екології, географії та туризму
РДГУ схвалити та затвердити.
СЛУХАЛИ: 5. Про звіти керівників з проходження практик у ІІ семестрі 2020-2021 н.р.
Керівники практик прозвітувалися про проходження практик у ІІ семестрі 20202021н.р., зокрема:
Виробнича (педагогічна):
V курс спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)» - 09.02 – 22.03. 2021 р.
(Костолович М.І.);
Виробничої (асистентської):
спец. 101 «Екологія – 30.03. – 26.04. 2021 р. (Костолович М.І.).
Педагогічної (виробничої):
IV курс спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)» - 16.02 – 29.03. 2021 р. (Лис В.):
Навчальної (польової):
І курс спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)» - 11.05. – 07.06. 2021 р.
(Суходольська І.Л.);
Навчальної:
ІІ курс спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)» - 18.05 – 07.06. 2021 р. (Костолович
М.І.):
Навчальної:
ІІІ курс спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)» - 18.05 – 07.06. 2021 р.
(Лико С.М.);
Навчальної (загальноекологічної):
І курс спец. 101 «Екологія» - 25.05 – 07.06. 2021 р. (Якута О.О.):
Навчальної (загальноекологічної):
ІІ курс спец. 101 «Екологія» - 25.05 – 07.06. 2021 р. (Мартинюк Г.В.):
Навчальної (ландшафтноекологічної):
ІІ курс (3 р.н.) спец. 101 «Екологія» - 18.05 – 07.06. 2021 р. (Велесик Т.А.):
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Навчальної (ландшафтноекологічної):
ІІІ курс (3 р.н.) спец. 101 «Екологія» - 18.05 – 07.06. 2021 р. (Портухай О.І.):
ПОСТАНОВИЛИ: Звіти керівників про проходження практик у ІІ семестрі 2020-2021 н.р.
схвалити та затвердити.
СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження тематики кваліфікаційних робіт для освітнього ступеня бакалавр спец.: 101 «Екологія» та 014.07 «Середня освіта (Географія)» денної й заочної
форм навчання на 2021-2022 н.р.

денна форма навчання
СПЕЦ. 101 «ЕКОЛОГІЯ»
гр. Е – 21 (3 р. н.)
№
з/п

ПІБ студента

Тема роботи

1

Беркалюк Βладислав Ροстиславοвич

Вплив стану довкілля на здоров’я
населення

2

Χοдοрчук Βіктοрія Οлександрівна

Проблеми екологічно безпечного
харчування

ПІБ керівника,
посада, вчений
ступінь
Лико Сергій
Михайлович,
кандидат
сільськогосподарських
наук, професор
Лико Сергій
Михайлович,
кандидат
сільськогосподарських
наук, професор

гр. Е – 31 (4 р.н.)
№
з/п
1

ПІБ студента
Гурин Олена Юріївна

Тема роботи

ПІБ керівника,
посада, вчений
ступінь

Дослідження якості питної
водопровідної мережі м. Рівне

води

Мартинюк Галина
Валентинівна,
кандидат хімічних
наук, доцент

014.07 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ)»
гр. Г – 31
№
з/п

ПІБ студента

Тема роботи

ПІБ керівника,
посада, вчений
ступінь
Портухай Оксана
Іванівна,
кандидат
сільськогосподарських
наук, професор
Портухай Оксана
Іванівна,
кандидат
сільськогосподарських
наук, професор

1.

Басюк Ірина Олегівна

Територіальні особливості ринку
логістичних послуг в Україні

2.

Василишина Тетяна Вадимівна

Територіальний
адміністративної
Західно-Поліського
України

аналіз
реформи
регіону
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3.

Горожанкін Ілля Вікторович

Аналіз міграційних процесів в
Україні та їх наслідки для
суспільного розвитку країни

4.

Дехтярчук Андрій Васильович

5.

Кириченко Андрій Сергійович

6.

Ковальчук Катерина Володимирівна

Використання
при
вивченні
географії у школі матеріалів
щодо особливостей розвитку
сільського
господарства
в
Україні
Аналіз географії і хронології
кліматичних
катастроф,
можливості використання при
вивченні географії
Розвиток
залізничного
транспорту на території України

7.

Лобова Катерина Валентинівна

Географічні
особливості
народних промислів Волині

8.

Непевний Іван Олегович

9.

Нечитайло Діана Владиславівна

Особливості
використання
технології
навчально-ігрової
діяльності
на
уроках
природознавства
Туристично-рекреаційний
потенціал Волинського Полісся

10.

Петрик Максим Федорович

11.

Приймак Олександр Олександрович

12.

Середа Ольга Віталіївна

13.

Шимчук Богдан Русланович

Використання
засобів
дистанційного зондування Землі
для
оцінки
геоекологічних
ризиків регіону (на прикладі
Волинського Полісся)
Особливості
використання
природного
та
культурного
потенціалу
Рівненщини
для
розвитку
учнівського
екскурсійного туризму
Формування
екологічної
компетентності учнів основної
школи на уроках географії
Особливості
кліматичних
ресурсів Рівненської області як
передумова
розвитку
агропромислового комплексу

Портухай Оксана
Іванівна,
кандидат
сільськогосподарських
наук, професор
Лисиця Андрій
Валерійович,
доктор біологічних
наук, професор
Лисиця Андрій
Валерійович,
доктор біологічних
наук, професор
Велесик Тетяна
Анатоліївна,
кандидат економічних
наук, доцент
Лисиця Андрій
Валерійович,
доктор біологічних
наук, професор
Костолович Марія
Ігорівна,
кандидат педагогічних
наук, доцент
Велесик Тетяна
Анатоліївна,
кандидат економічних
наук, доцент
Мартинюк Віталій
Олексійович,
кандидат географічних
наук, професор
Костолович Марія
Ігорівна,
кандидат педагогічних
наук, доцент
Костолович Марія
Ігорівна,
кандидат педагогічних
наук, доцент
Портухай Оксана
Іванівна,
кандидат
сільськогосподарських
наук, професор

ЗАОЧНА форма навчання
101 «ЕКОЛОГІЯ»
Е-21 (3 р.н.)
№
з/п
1

ПІБ студента

Тема роботи

Гарбар Володимир Геннадійович

Пріоритетні джерела та стан
акустичного забруднення міста
Луцьк

ПІБ керівника, посада,
вчений ступінь
Лико Сергій Михайлович,
кандидат с.-г. наук, професор
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гр. Е-31 (4 р.н.)
№
з/п
1

ПІБ студента
Шимон Роман Романович

Тема роботи

ПІБ керівника,
посада, вчений
ступінь

Екологічна оцінка стану лісових
ресурсів на території Рівненської
області

Портухай Оксана
Іванівна,
кандидат
сільськогосподарських
наук, професор

014.07 «Середня освіта (Географія)»
№
з/п

ПІБ студента

Тема роботи

ПІБ керівника,
посада, вчений
ступінь
Войтович Оксана
Петрівна,
доктор педагогічних
наук, професор
Войтович Оксана
Петрівна,
доктор педагогічних
наук, професор
Велесик Тетяна
Анатоліївна,
кандидат економічних
наук, доцент
Велесик Тетяна
Анатоліївна,
кандидат економічних
наук, доцент
Велесик Тетяна
Анатоліївна,
кандидат економічних
наук, доцент

1.

Крижик Наталія Борисівна

Методика
використання
технологій проектного навчання
на уроках географії

2.

Мечик Іванна Іванівна

Методика
організації
та
проведення навчальних екскурсій
з географії

3.

Павлович Альона Павлівна

Використання ігрових технологій
навчання на уроках географії

4.

Павлович Яна Петрівна

Застосування методів наочного
навчання на уроках географії

5.

Черевко Людмила Андріївна

Використання
модульної
технології на уроках географії

ПОСТАНОВИЛИ: тематику кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти освітнього
ступеня – бакалавр спец.: 101 «Екологія» та 014.07 «Середня освіта (Географія)» денної й
заочної форм навчання на 2021-2022 н.р. схвалити та затвердити.

Завкафедри

Секретар

Д.В. Лико

О.К. Рудик
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