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Рівненський державний гуманітарний університет 

Психолого-природничий факультет 

 

Протокол  

від 27 грудня 2019 року        № 16 

засідання кафедри екології, географії та туризму 

 

Завкафедри:     Лико Д.В. 

Секретар:     Рудик О.К. 

 

Присутні: Войтович О.П., Герман Н.В., Глінська С.О., Зубкович І.В., Костолович М.І., 

Лико Д.В., Логвиненко І.П., Мартинюк В.О., Портухай О.І., Рудик О.К., Суходольська 

І.Л., Якута О.О. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про звіти аспірантів кафедри про виконання індивідуального плану за ІV квартал 

2019 року. 

2. Про затвердження звіту кураторів груп за І семестр 2019-2020 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про звіти аспірантів кафедри про виконання індивідуального плану за ІV 

квартал 2019 року. 

 

Аспіранти кафедри: Савчук Л.К., Штокало С.С., Андрійчук С.В., Степанюк Я.В. 

доповіли виконання ними індивідуального плану аспіранта за ІV квартал 2019 року. 

Усі види запланованої роботи виконані, проведені дослідження та опубліковані 

наукові праці. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: звіти аспірантів кафедри про виконання індивідуального плану за ІV 

квартал 2019 року схвалити та затвердити. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження звіту кураторів груп за І семестр 2019-2020 н.р. 

 

2.1. ЗВІТ про роботу куратора групи студентів МЕ-61 Лико Д.В. за І семестр 

2019-2020 н.р. 

 
Під часу навчання у 2019–2020 н.р. зі студентами групи МЕ-61 було проведено ряд 

організаційних заходів. 

Кураторська робота проводилась згідно з планом виховної роботи куратора в ауд. 

205. З загальної кількості студентів групи на кураторських годинах була присутня 

більшість - понад 80%. Відсутність інших обґрунтовувалась можливістю студентів 

вільного відвідування занять. 

Тематика кураторських годин була визначена та містила наступні аспекти: 

організація навчання в Університеті та на факультеті; організація, підготовка свят 

загального та місцевого значення; управлінське підпорядкування студентів в групі та на 

факультеті; патріотичне виховання молоді. 

Основними напрямами і формами виховання у групі були: 

 навчально-освітня діяльність 

 інтелектуально-духовне виховання 

 громадсько-правова та соціально-виховна робота 

 національно-патріотичне виховання 
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 естетичне виховання 

 трудове та екологічне виховання 

 спортивно-оздоровча діяльність. 

Робота навчально-академічної групи була організована на основі індивідуального 

підходу до студентів та з врахуванням їхніх інтересів, побуту, стану здоров’я. 

У першому семестрі 2019-2020 н.р.  студенти групи брали активну участь у житті 

кафедри екології, географії та туризму та факультету. Основними заходами, які 

проводились в групі у І семестрі. були: 

 
Місяць 

навчального 

року 

Основні заходи 
Термін 

виконання 

вересень 

Участь  у святі “Посвята в студенти”, проведення загальних 

зборів 

03 вересня 

Планування виховної роботи куратора студентських груп 

Особливості навчального процесу студентів -випускників – 

ознайомча бесіда 

10 вересня 

Організація участі студентів у святкуванні загальнонаціональних 

та державних свят 

у відповідності 

 до дат 

Відвідування студентів, які проживають у гуртожитку з питань 

дисципліни, санітарно-гігієнічного стану кімнат, самоконтроль. 

30 вересня 

жовтень 

День ветеранів педагогічної праці. День працівника освіти 1 жовтня 

Що я знаю про свою майбутню професію – анкетування,бесіда, 

зустріч 

16 жовтня 

Святкування Дня Захисника України 
14 жовтня  

Кураторська година: «Пропагування у 

студентськомусередовищіздорового способу життя та 

мовленнєвої культури 

29 жовтня 

Круглий стіл «Культура спілкування та управління конфліктами 

в групі». 

12 листопада 

Тематичний вечір, присвячений Дню українського студентства та 

Міжнародному дню  студентів 

17 листопада 

Проведення заходів до дня пам’яті жертв Голодомору 1932-

1933рр. та участь у міських, обласних та всеукраїнських заходах 

 

Участь у заходах, присвячених Дню кафедри 21 листопада 

грудень 

Тематичний вечір, присвячений Дню збройних сил України 06 грудня  

Проведення тематичних бесід, обговорень, проблемних питань за 

пропозицією студентів 

 

Контроль за систематичною навчальною діяльністю студентів, 

відвідуванням студентами занять, своєчасним виконанням ними 

завдань поточної атестації, складанням заліків та іспитів 

17 грудня 

Перевірка стану виконання запланованих кураторами заходів 

(звіт). 

27 грудня 

 

2.2. ЗВІТ про роботу куратора групи студентів Г-31 Лико С.М. за І семестр 2019-

2020 н.р. 

Під часу навчання у 2019–2020 н.р. зі студентами групи Г-31 було проведено ряд 

організаційних заходів. 

Кураторська робота проводилась згідно з планом виховної роботи куратора в ауд. 

205. З загальної кількості студентів групи на кураторських годинах була присутня 

більшість - понад 80%. Відсутність інших обґрунтовувалась можливістю студентів 

вільного відвідування занять. 
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Тематика кураторських годин була визначена та містила наступні аспекти: 

організація навчання в Університеті та на факультеті; організація, підготовка свят 

загального та місцевого значення; управлінське підпорядкування студентів в групі та на 

факультеті; патріотичне виховання молоді. 

Основними напрямами і формами виховання у групі були: 

 навчально-освітня діяльність 

 інтелектуально-духовне виховання 

 громадсько-правова та соціально-виховна робота 

 національно-патріотичне виховання 

 естетичне виховання 

 трудове та екологічне виховання 

 спортивно-оздоровча діяльність. 

Робота навчально-академічної групи була організована на основі індивідуального 

підходу до студентів та з врахуванням їхніх інтересів, побуту, стану здоров’я. 

У першому семестрі 2019-2020 н.р  студенти групи брали активну участь у житті 

кафедри екології, географії та туризму та факультету. Основними заходами, які 

проводились в групі у І семестрі. були: 

 
Місяць 

навчального 

року 

Основні заходи 
Термін 

виконання 

вересень 

Участь  у святі “Посвята в студенти”, знайомство з групою, проведення 

загальних зборів. 

02 вересня 

Надання необхідної допомоги студентам в процесі їх поселення в 

гуртожитки  університету 

План позанавчальної роботи групи на навчальний рік 03 вересня 

Вибори активу групи, визначення функціональних обов’язків студ. 

самоврядування в групі 

Особливості навчального процесу в університеті – ознайомча бесіда 10 вересня 

Зустрічгрупи з викладачами кафедри 17 вересня 

Кураторська година:  “Про вимоги, підготовку та процес складання 

колоквіумів і заліків” 

24 вересня 

жовтень 

Хто потребує допомоги? (робота з сиротами, інвалідами). Анкетування, 

збір інформації , співпраця з профкомом 

1 жовтня 

бесіда “Про етику міжособистісних стосунків у групі” 8 жовтня 

Святкування Дня Захисника України 
14 жовтня  

Відвідування куратором студентів, які проживають у гуртожитку: 

знайомство з розміщенням студентів групи у гуртожитку; соціальними 

та побутовими умовами їхнього проживання;  

бесіда “Про правила внутрішнього розпорядку проживання в 

гуртожитках” 

22 жовтня 

Кураторська година: «бібліотека РДГУ (розміщення, правила 

користування бібліотечним фондом) 

29 жовтня 

листопад 

Круглий стіл «Культура спілкування та управління конфліктами в 

групі». 

5 листопада 

Піша екскурсія центром міста «Сторінки української державності в 

історичних пам’ятках Рівного» 

12 листопада 

Тематичний вечір, присвячений Дню українського студентства та 

Міжнародному дню  студентів 

17 листопада 

Участь у заходах, присвячених Дню кафедри 21 листопада 

Кураторська година: “Про профілактику та запобігання 

розповсюдженню в студентському середовищі негативних явищ 

(паління, пияцтва, наркоманії, СНІДу тощо)” 

26 листопада 
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грудень 

Тематичний вечір, присвячений Дню збройних сил України 06 грудня  

Контроль за систематичною навчальною діяльністю студентів, 

відвідуванням студентами занять, своєчасним виконанням ними завдань 

поточної атестації, складанням заліків та іспитів 

17 грудня 

Перевірка стану виконання запланованих кураторами заходів (звіт). 27 грудня 

 

2.3. Звіт куратора групи Г-21  Войтович О.П. за І семестр 2019-2020 н.р. 

№ Заходи 

1 
Вивчено умови проживання студентів академічної групи в гуртожитку 

2 
Постійно здійснювався контроль за навчальною діяльністю студентів 

3 Проведено колективні та індивідуальні бесіди зі студентами щодо ціннісного 

ставлення до самого себе 

4 Проведено профілактичні роботи щодо запобігання вживанню алкоголю, тютюну та 

наркотичних засобів 

5 Залучено студентів до заходів, що проводилися на факультеті 

6 Здійснюється контроль за підготовкою студентів до зимової екзаменаційної сесії 

 

2.4. ЗВІТ куратора групи Г-11 Зубковича І.В. з виховної роботи за 1 семестр 

2019-2020 н.р.  

 

1. Відомості про групу: 

 
Кількість 

студентів 

 

із них (стать) Місце проживання Середній 

вік 

Склад групи 

Держ.ф.н./контракт ч ж місцеві гуртожиток 

16 4 12 2 10 18,5 15/1 

 

Група Г-11, галузь знань 01 Освіта, спеціальність 014.07 Середня освіта (географія) 

(кваліфікація – бакалавр з географії, вчитель географії ЗСО) налічує 16 студентів (12 

дівчат і 4 хлопці). Відповідальні особи в групі та громадські обов’язки: Бондарець Надія – 

староста, Музика Марія – заступник старости, Голотюк Катерина – культурно-масова 

робота, Ковалевич Юрій – спортивно-масова робота. Проживають в гуртожитку десять 

студентів, чотири студенти – знімають житло. 

 

2. Основні заходи, що проведені протягом першого семестру 2019-2020 н.р. 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

1 2 3 

1.  Провести анкетування студентів кураторської групи з метою формування даних 

соціального паспорту групи; розподіл громадських обов’язків серед студентів у 

поточному навчальному році. 

6 вересня 

2.  Настановча бесіда щодо покращення відвідування та успішності студентів. 16 вересня 

3.  Відвідати гуртожиток, ознайомитися із умовами проживання та побуту студентів. 14 жовтня 

4.  Організувати екскурсійну поїздку до с. Базальтове 30 жовтня 

5.  Взяти участь зі студентами у відзначені свята «День студента» (17.11.2019) 15 листопада 

1 Організувати екскурсію зі студентами до Рівненського краєзнавчого 

музею 

25 листопада 
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6.  Взяти участь у відзначені свята «День Української Армії» (06.12.2019) 6 грудня 

7.  Провести бесіду на тему «Гострі респіраторні вірусні інфекції». 16 грудня 

 

2.5. ЗВІТ куратора гр. Г-41 Мартинюка В.О. з виховної роботи за 1 семестр 2019-

2020 н.р. 

 

1. Відомості про групу: 

Кількість 

студентів 

 

із них 

(стать) 

Місце проживання Середній 

вік 

Склад групи 

Держ.ф.н./контракт 

ч ж місцеві гуртожиток 

5 2 3 – 3 21,5 0/5 

 

Група МГ-1, галузь знань 01 Освіта, спеціальність 014.07 Середня освіта (географія) 

(кваліфікація – магістр з географії, викладач ЗВО, вчитель географії ЗСО) налічує 5 

студентів (3 дівчат і 2 хлопці). Відповідальні особи в групі та громадські обов’язки: 

Павлович Альбіна – староста, Довжик Юлія – заступник старости, Батьковець Яна – 

культурно-масова робота, Окуневич Дмитро – спортивно-масова робота. Проживають в 

гуртожитку три особи, два студенти – знімають житло. 

 

2. Основні заходи, що проведені протягом першого семестру 2018-2019 н.р. 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

1 2 3 

8.  Проведено анкетування серед студентів кураторської групи з метою 

формування даних соціального паспорту групи; розподіл громадських 

обов’язків серед студентів у 2019-2020 навчальному році. 

6 вересня 

9.  Проведено бесіду зі студентами групи на тему: «Витоки та правила 

використання державної символіки». 
18 вересня 

10.  До Всесвітнього дня туризму (27.09.2019) здійснено туристичний похід у  

с. Базальтове (Костопільський р-н) 
27 вересня 

11.  Відвідано гуртожиток, ознайомлено з умовами проживання та побуту 

студентів. 
жовтень 

12.  Проведено бесіду зі студентами, яка приурочена до таких подій:  

День святої Покрови Пресвятої Богородиці;  

День українського козацтва;  

День заснування Української Повстанської Армії (УПА);  

День захисника України. 

11 жовтня 

1 2 3 

13.  Проведено лекцію на тему «Видатні постаті географічної науки 

Рівненщини». 
18 жовтня 

14.  Організовано екскурсію до Музей української Першокниги 

Пересопницького Євангелія. 
07 листопада 

15.  Відзначено в аудиторії 226 зі студентами групи свято «День студента» 

(15.11.2017) 
17 листопада 

16.  Студенти взяли участь у проведені «Тижня кафедри». 18-22 

листопада 

17.  Проведено зі студентами бесіду до Дня пам’яті жертв голодоморів і 

політичних репресій 
20 листопада 

18.  Проведено бесіду зі студентами на тему «Всесвітній день боротьби із 

СНІДом (01 грудня)». 
02 грудня 
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19.  Взяв участь зі студентами у відзначені свята «День Української Армії» 

(06.12.2019) 
06 грудня 

20.  Проведено бесіду зі студентами на тему «Гострі респіраторні вірусні 

інфекції». 
10 грудня 

21.  Перевірка стану виконання запланованих кураторами заходів (звіт). 27 грудня 

 

2.6. ЗВІТ про виконання виховної роботи куратора Мартинюк Г.В. зі 

студентами гр. Г –41  перший семестр  2019-2020 н.р. 
 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

 І півріччя  

1. Проведення організаційних зборів групи, обговорення планів на 

навчальний рік. Планування виховної роботи в академічній групі. 

03.09.2019 

2 Проведення інструктажу для студентів щодо безпеки життєдіяльності та 

охорони праці. Права та обов’язки студентів. 

10.09.2019 

3 Проведення роботи зі студентами для попередження порушень, дотримання 

правил внутрішнього розпорядку та техніки безпеки під час навчального 

процесу 

17.09.2019 

4 День туризму (святкові заходи). 27.09. 2019 

5 День працівників освіти (святкові заходи). 04.10.2019 

6 Відзначення Свята День захисника України  12.10.2019 

7 Оперативні зустрічі зі студентами з питань підвищення успішності, 

покращення дисципліни, дотримання правил внутрішнього розпорядку 

РДГУ. 

15.10.2019 

8 Зустріч групи з викладачами випускової кафедри  22.10.2019 

9 Організація участі студентів у профорієнтаційній роботі, підготовка 

матеріалів для зустрічей з абітурієнтами за місцем проживання. 

29.10.2019 

10 Кураторська година “Про профілактику та запобігання розповсюдженню в 

студентському середовищі негативних явищ (паління, пияцтва, наркоманії, 

СНІДу)”. 

05.11.2019 

11 2. Проведення культурних заходів присвячених Дню українського 

студентства та Міжнародного дня студентів студентів. 

14.11.2019 

12 Заходи, присвячені вшануванню пам’яті жертв голодомору. Інформаційна 

акція “Пам'яті жертв голодомору”. 

22.11.2019 

13 Заходи з нагоди Дня Збройних сил України. 04.12.2019 

14 Проведення бесіди  “Про вимоги, підготовку та процес складання  

екзаменаційної сесії ”. 

Грудень 2019 

 

2.7. Звіт куратора групи ТО-31 Cуходольської Ірини Леонідівни за І семестр 

2019/2020 н.р. 

 
Місяць 

навчального року 
Проблемні питання 

Відмітка про 

виконання 

І семестр 2019-20 н.р. 

вересень 
Бесіда «Моя професія – моя гордість» (Всесвітній 

день туризму). 
виконано 

жовтень 
Година спілкування «Роль самовиховання у 

формуванні особистості». 
виконано 
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листопад 
Круглий стіл «Культура спілкування та управління 

конфліктами в групі». 
виконано 

грудень 
Перевірка стану виконання запланованих 

кураторами заходів (звіт). 
виконано 

 

 
2.7. ЗВІТ куратора академічної  групи Е-11 за І семестр 2019-2020 н.р. кандидата 

сільськогосподарських наук, доцента кафедри екології, географії та туризму Портухай 

Оксани Іванівни 

 
Місяць  

навчального 

року 

Проблемні питання 

Відмітка 

про 

виконання 

І семестр 2019-20 н.р. 

вересень 

Організаційна зустрічі зі студентами групи, святкування 1 вересня 

Проведення роботи зі студентами для попередження порушень, 

дотримання правил внутрішнього розпорядку та техніки безпеки під 

час навчального процесу. 

Виконано 

жовтень 

Відвідування студентів у гуртожитках та надання їм допомоги в 

організації самостійної роботи і культурного відпочинку та ін. 

Вшанування річниць з нагоди:  створення УПА, свято Покрови. Дня 

українського козацтва і зброї. 

Виконано 

листопад 

Індивідуальна робота зі студентами напередодні атестацій і сесій. 

Проведення заходів з вшанування жертв геноциду української нації  

(1932-1933 рр.) Бесіда на тему «Геноцид української нації: забуттю 

не підлягає 

Виконано 

грудень 

Організація та проведення виробничих нарад в академічній групі 

щодо підготовки і проведення заліково-екзаменаційної сесії  

Обговорення етичних проблем у студентських групах, гуртожитках 
Виконано 

 

2.8. ЗВІТ про роботу куратора групи студентів ТО-41 Герман Н.В. за І семестр 

2019-2020 н.р. 

 
Під часу навчання у 2019–2020 н.р. зі студентами групи ТО-31 було проведено ряд 

організаційних заходів. 

Кураторська робота проводилась згідно з планом виховної роботи куратора в ауд. 

205. З загальної кількості студентів групи на кураторських годинах була присутня 

більшість - понад 80%. Відсутність інших обґрунтовувалась можливістю студентів 

вільного відвідування занять. 

Тематика кураторських годин була визначена та містила наступні аспекти: 

організація навчання в Університеті та на факультеті; організація, підготовка свят 

загального та місцевого значення; управлінське підпорядкування студентів в групі та на 

факультеті; патріотичне виховання молоді. 

Основними напрямами і формами виховання у групі були: 

 навчально-освітня діяльність 

 інтелектуально-духовне виховання 

 громадсько-правова та соціально-виховна робота 

 національно-патріотичне виховання 

 естетичне виховання 

 трудове та екологічне виховання 

 спортивно-оздоровча діяльність. 
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Робота навчально-академічної групи була організована на основі індивідуального 

підходу до студентів та з врахуванням їхніх інтересів, побуту, стану здоров’я. 

У першому семестрі 2019-2020 н.р  студенти групи брали активну участь у житті 

кафедри екології, географії та туризму та факультету. Основними заходами, які 

проводились в групі у І семестрі. були: 

 
Місяць 

навчального 

року 

Основні заходи 
Термін 

виконання 

І семестр 2019-20н.р. 

вересень 

Участь  у святі “Посвята в студенти”, проведення загальних 

зборів 

03 вересня 

Планування виховної роботи куратора студентських груп 

Особливості навчального процесу студентів -випускників – 

ознайомча бесіда 

10 вересня 

Організація участі студентів у святкуванні загальнонаціональних 

та державних свят 

у відповідності 

 до дат 

Відвідування студентів, які проживають у гуртожитку з питань 

дисципліни, санітарно-гігієнічного стану кімнат, самоконтроль. 

30 вересня 

жовтень 

День ветеранів педагогічної праці. День працівника освіти 1 жовтня 

Що я знаю про свою майбутню професію – анкетування,бесіда, 

зустріч 

16 жовтня 

Святкування Дня Захисника України 
14 жовтня  

Кураторська година: «Пропагування у 

студентськомусередовищіздорового способу життя та 

мовленнєвої культури 

29 жовтня 

листопад 

 5 листопада 

Круглий стіл «Культура спілкування та управління конфліктами 

в групі». 

12 листопада 

Тематичний вечір, присвячений Дню українського студентства та 

Міжнародному дню  студентів 

17 листопада 

Проведення заходів до дня пам’яті жертв Голодомору 1932-

1933рр. та участь у міських, обласних та всеукраїнських заходах 

 

Участь у заходах, присвячених Дню кафедри 21 листопада 

грудень 

Тематичний вечір, присвячений Дню збройних сил України 06 грудня  

Проведення тематичних бесід, обговорень, проблемних питань за 

пропозицією студентів 

 

Контроль за систематичною навчальною діяльністю студентів, 

відвідуванням студентами занять, своєчасним виконанням ними 

завдань поточної атестації, складанням заліків та іспитів 

17 грудня 

Перевірка стану виконання запланованих кураторами заходів 

(звіт). 

24 грудня 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Звіти кураторів груп за І семестр за 2019-2020 н.р. схавлити та 

затвердити. 

 

 

 

Завкафедри            __________ Д.В. Лико  

 

 

Секретар                 ______________ О.К. Рудик  


