
 

Завдання виховної роботи 

куратора навчальної групи іноземців на 2020 календарний рік 

 

 1. Організація діяльності, орієнтованої на розвиток загальнолюдських 

цінностей і високі гуманістичні ідеали. 

 2. Удосконалення цивільного виховання шляхом організації ціннісно-

формують видів діяльності, творчих справ, демонстрації рівня правової 

культури. 

 3. Знайомство іноземних студентів із громадянською позицією і 

патріотичною свідомістю українців, правової і політичної культури, поваги 

до законності і правопорядку. 

 4. Формування особистісних якостей, необхідних для майбутньої 

професійної діяльності. 

 5. Удосконалення управління колективом в різних формах 

студентського самоврядування. 

 6. Зміцнення і вдосконалення фізичного стану, відповідального 

ставлення до способу життя, демонстрації нетерпимого ставлення до 

наркотиків, пияцтва, антигромадської поведінки. 

 7. Виховання моральних якостей, внутрішньої свободи і почуття власної 

гідності, потреби до милосердя і становленню менталітету громадянина 

України. 

 8. Створення умов для актуалізації принципів здорового способу життя. 

 9. Завдання року в області професійного становлення: 

 Створення умови для: 

- формування професійних інтересів; 

- формування спортивного направлення; 

 - розвитку професійно значущих якостей особистості; 

 - організації проби сил. 

  



 

План роботи куратора групи  

з іноземцями на 2020 н.р.  
 

Терміни Напрямок Зміст діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень 

Громадянське виховання Профілактична лекція за участі фахівців системи 

профілактики «Обережно, екстремізм» 
 

Виховання фізично і 

духовно здорової 

особистості 

Організація участі групи в заходах місячника оборонно-

масової роботи. 

Виявлення фізичного рівня підготовленості. 

Виявлення зацікавленості у спортивно масовій роботі. 

Вибір спортивного направлення. 

 

Розвиток студентського 

самоврядування 

 

Організація групи на участь в студентських заходах 

«Новорічний бум» 
 Заходи, присвячені Дню студента (Тетянин день) 

«Студенти - народ веселий». 

Супровід навчальної 

діяльності студентів 
Заповнення навчальної документації за підсумками 

семестру. 
 Організація знайомства зі спеціалізованими виданнями 

за фахом в читальному залі. 
Перевірка гуртожитка. 

Перевірка та ліквідація заборгованостей по сесії. 

 

 

 

 

Лютий 

Громадянське виховання Профілактична бесіда з профілактики міжособистісних 

конфліктів ». 
  

Розвиток студентського 

самоврядування 
Студентська рекламна акція «Я ми вибираємо 

Президента». 
 

Виховання фізично і 

духовно здорової 

особистості 

Організація участі групи в заходах місячника оборонно-

масової роботи. 
Участь у спортивних заходах факультету 

Професійно-особистісне 

становлення студентів 
Участь в конкурсі творчих робіт «Моя професія - мій 

вибір».  

Супровід навчальної 

діяльності студентів 
Індивідуальна робота зі студентами. 
 Аналіз відвідуваності і проведення профілактичних 

заходів за фактами пропусків. 

Перевірка гуртожитка. 
Бесіда про правила знаходження у гуртожитку. 

 

 

Березень 

Громадянське виховання Участь в антикорупційному тестування. 
 Кураторські години.  Проведення бесід, інструктажів: 
 - з правил безпечної поведінки на дорогах і на 

транспорті; 
 - по профілактиці негативних ситуацій у дворі, на 

вулицях, вдома і в громадських місцях; 
  - за правилами поведінки під час сходження снігу з 

дахів будинків; 
 - за правилами пожежної безпеки. 

Моральне виховання 

особистості 
День театру: відвідування 

Супровід навчальної 

діяльності студентів 
Індивідуальна робота зі студентами 



 

 

 

 

 

Квітень 

Громадянське виховання Участь в акціях «Тиждень добра», волонтерських акціях. 
 Кураторський годину «Я пам'ятаю все, хоча не знав 

війни». 

Виховання фізично і 

духовно здорової 

особистості 

Організація участі групи у всесвітньому Дню здоров'я. 
Участь у спортивних заходах факультету 

Професійно-особистісне 

становлення студентів 
Бесіда - презентація  
  «Моделі формування успішності діяльності» 
 

Супровід навчальної 

діяльності студентів  
 

Індивідуальна робота зі студентами. 

Перевірка гуртожитка. 

Перевірка поточного контролю навчання на 

факультеті. 

 

 

 

 

 

 

Травень 

Громадянське виховання  Кураторські години.  Проведення бесід, інструктажів з 

правилами: 
 - пожежної безпеки; 
 - безпечної поведінки на дорогах і на транспорті; 
 - безпечної поведінки на водоймах в літній період; 
 - безпечної поведінки під час проведення масових 

заходів; 
 - безпечної поведінки в лісі. 
 

Моральне виховання 

особистості 
Організація благодійної роботи в честь Дня перемоги 

Розвиток студентського 

самоврядування 
Підсумкове зібрання студентського колективу: аналіз 

особистих і колективних досягнень, формування 

загальних компетенцій. 
 Участь в студентському заході «Разом!». 

Супровід навчальної 

діяльності студентів 
Підготовка інформації на малий педагогічна рада за 

станом успішності. 
Перевірка поточного контролю навчання на 

факультеті. 

Виховання фізично і 

духовно здорової 

особистості 

Організація участі групи в День відмови від тютюну. 
Участь у спортивних заходах факультету 

 

 

 

Червень 

Виховання фізично і 

духовно здорової 

особистості 

Профілактичні бесіди з профілактики енцефаліту. 
Участь у спортивних заходах факультету 

Розвиток студентського 

самоврядування 
Участь в міських фестивальних заходах для молоді 

Супровід навчальної 

діяльності студентів 
Перевірка поточного контролю навчання на факультеті. 

 

 

Куратор                                                                     В.М.Лелека 

 


