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ПРИМІРНИЙ ПЛАН 
засідань методичного об’єднання кураторів груп

на 2021 -  2022 н.р.

№ Тема доповіді Доповідає
Засідання №1 серпень

1. Ознайомлення з планом роботи методичного 
об’єднання кураторів на 2021 -  2022 н.р.

Г олова 
мето доб ’ єднання

2. Ознайомлення з примірним плану виховної роботи 
на 2021 -  2022 н.р. Г олова МО

3. Різне
Засідання №2 вересень

1. Діагностика І курсів (основі вивчення 
індивідуальних даних студентів оформити 
соціальні паспорти груп, визначення «групи 
ризику»)

Практичний
психолог

2. Стан, умови та проблеми проживання студентів у 
гуртожитку. Вихователь

3. Стан проживання студентів І-ІУ курсів на 
квартирах, у приватному секторі.

Куратори І-ІУ 
курсів

4. Затвердження графіків проведення батьківських 
зборів та відкритих виховних.

Куратори І-ІУ 
курсів

5. Перевірка ведення журналів куратора Голова МО
6. Різне

Засідання № 3 жовтень
1. Інформація кураторів про проведення роботи з 

метою адаптації студентів в групах перших та 
других курсів.

Куратори перших, 
других курсів

2. Доповідь куратора на тему «М оральне виховання 
-  це виховна діяльність коледжу і сім ’ї (з досвіду 
педагогічної роботи )»

Карасьова М.В.

3. Доповідь куратора на тему «Використання 
можливостей молодіжних організацій для 
посилення ролі громадянського й духовно- 
морального виховання студентів»

Біляр Ю.В.

4. Різне
Засідання № 4 листопад

1. Обговорення студентського відвідування Куратори І-ІУ 
курсів

2. Взаємодія викладача зі студентами, стоп - булінг Практичний
психолог

3. Доповідь куратора на тему «Духовний та 
моральний світ студента» Ружицька Ю.В.



4.  Робота куратора з батьками: проблеми, реалії, 

перспективи  

Куратори І-ІV 

курсів 

5.  Різне  

 Засідання №5 грудень 

1.  Обговорення студентської успішності та 

відвідування 

Куратори І-ІV 

курсів 

2.  Доповідь куратора на тему «Історія, пісні та 

обряди в житті українців» 

Козак Я.Д. 

3.  Доповідь куратора на тему «Формування 

професійної самосвідомості студентів шляхом 

розвитку їх творчого потенціалу та комп’ютерної 

грамотності» 

Антощук Г.О. 

4.  Різне  

 Засідання №6 лютий 

1.  Стан проживання студентів І-ІV курсів на 

квартирах, у приватному секторі. 

Куратори І-ІV 

курсів 

2.  Доповідь куратора на тему «Створення 

атмосфери теплої толерантної взаємодії студентів 

та викладачів» 

Бабюк Б.І. 

3.  Доповідь куратора на тему «Розвиток соціальної 

активності молоді, через включення її у процес 

державотворення»  

Костинюк С.В. 

4.  Різне  

 Засідання №7 березень 

1.  Робота куратора з батьками: проблеми, реалії, 

перспективи  

Куратори І-ІVкурсів 

2.  Доповідь куратора на тему Розвиток духовності 

студентів шляхом залучення їх до світової, 

національної культури 

Ласкович І.І. 

3.  Доповідь куратора на тему «Якісне навчання – 

вимога сучасності» 
Снятинчук Н.М. 

4.  Доповідь куратора на тему «Розвиток соціально – 

особистісних потреб студентів, прагнення досягти 

власної мети» 

Мироник О.І. 

5.  Різне  

 Засідання №8 квітень 

     1. 
Обговорення студентського відвідування Куратори І-ІV 

курсів 

     2. 
Доповідь куратора на тему «Роль куратора групи 

в формуванні особистості студентів» 

Король Л.І. 

     3. 
Згуртування колективу. Формування шанобливого 

ставлення до інших, почуття самоповаги 

Практичний 

психолог 

     4. Різне  

 Засідання №9 травень 

     1. Обговорення студентської успішності Куратори І-ІVкурсів 

     2. 
Доповідь куратора на тему «Спілкування 

викладач-студент в умовах сьогодення» 

Семенюк В.О. 

     3. Доповідь куратора на тему «Запобігання та Хімчинська Ж.О. 



профілактика негативних явищ у студентському 

середовищі» 

     4. Різне  

 Засідання №10 червень 

     1. 

Доповідь куратора на тему «Професійна 

орієнтація – невід’ємна частина виховного 

процесу» 

Стасюк С.В. 

     2. 

Роль куратора у розвитку внутрішньої свободи 

студента, їх здатності до об’єктивної самооцінки, 

морального самовдосконалення 

Практичний 

психолог 

     3. Обговорення кращих моделей  виховної роботи Голова М.О. 

     4. Різне   

 

 

Голова об’єднання                                                Н.В. Курилюк 


