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ПЛАН РОБОТИ КУРАТОРА 

на перше півріччя (серпень – листопад 2022 року) 

 
 

№ 

з/п 
Заходи за участю студентів групи 

Запланована 

дата проведення 

І. Організаційне забезпечення виховної роботи 

1. Провести загальні збори групи: 

- організація зустрічі з адміністрацією факультету, 

викладачами кафедри освітології та інноваційної 

педагогіки; 

- обговорення плану виховної роботи на перше 

півріччя 2022–2023 н. р. 

Серпень 

2. Ознайомлення студентів групи з особливостями 

навчання під час воєнних дій. 

Бесіда з питань дотримання правил та етики 

спілкування у дистанційному форматі 

Серпень 

3. Залучення здобувачів до профорієнтаційної та 

волонтерської діяльності 

Протягом 

півріччя 

4. Залучення здобувачів до роботи 

наукових/творчих/спортивних клубів та гуртків 

університету, факультету 

Вересень–

листопад 

5. Організація та перевірка готовності студентів до 

зимової сесії та захисту магістерського 

дослідження 

Листопад 

6. Проведення тематичних кураторських годин Серпень–

листопад 

7. Опитування студентів з метою з’ясування причин 

труднощів у навчанні, спілкуванні з викладачами 

тощо 

Протягом 

півріччя 

ІІ. Методичне та інформаційне забезпечення виховної роботи 

1. Наповнення сайту кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки, сайту фізико-

математичного факультету, офіційних сторінок в 

Фейсбуці поточними подіями студентського 

життя групи 

Протягом 

півріччя 

2. Участь у нарадах кураторів Щомісячно 

3. Участь у роботі загальноуніверситетських 

семінарів кураторів 

За розкладом 

4. Забезпечення інформаційного супроводу 

факультетських та університетських заходів 

Протягом 

півріччя 



5. Інформування здобувачів щодо актуальних 

вакансій 

Протягом 

півріччя 

6. Залучення студентів до участі у проведенні 

наукових конференцій, публікації результатів 

досліджень у збірниках матеріалів конференцій, 

фахових журналах 

Протягом 

півріччя 

ІІІ. Напрями виховної роботи 

1. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ 

ВИХОВАННЯ 

1. Перша тематична лекція «Ми – УКРАЇНЦІ!» 15.08.2022 

2. Заочна подорож «Сторінками довоєнного 

Харкова» 

Серпень 

3. Виховна година на тему: «Педагогічна спадщина 

В. О. Сухомлинського» 

Вересень 

4. До дня захисників і захисниць України провести 

зустріч з випускниками ХНПУ, які захищають 

незалежність і територіальну цілісність України 

Жовтень 

5. Кураторська година до Дня Гідності та Свободи 05.11.2022 

6. Участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку» в 

День пам’яті жертв Голодомору та політичних 

репресій 

23.11.2022 

7. Участь у заходах, присвячених 300-річчю з дня 

народження Г. С. Сковороди 

Протягом 

півріччя 

2. ПРОФЕСІЙНЕ ТА ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ 

1. Бесіда «Використання інтерактивних методів 

навчання як показник професіоналізму педагога» 

Вересень, 2022 

2. Участь у конкурсі есе «Професія вчителя – доля 

держави» 

Жовтень, 2022 

3. Фотоконкурс «Перші кроки у професії» Жовтень, 2022 

4. Участь у Міжрегіональному онлайн MeetUP Жовтень, 2022 

5. Участь в проведенні Днів відкритих дверей 

факультету та університету, у профорієнтаційній 

роботі з майбутніми абітурієнтами 

Протягом 

півріччя 

6. Перегляд тематичних кінострічок Протягом 

півріччя 

7. Участь здобувачів у відкритих гостьових лекціях  Протягом 

півріччя 

3. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

1. Бесіда «Протиправні дії серед студентів» Вересень 

2. Участь у командному вебквесті на тему 

«Нормативне забезпечення дотримання принципів 

Жовтень 



академічної доброчесності в ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди» 

3. Участь у факультетських заходах до 

Міжнародного дня студентів «Vivat, student!» 

Листопад 

4. Участь у заходах до Всесвітнього Дня прав 

людини «16 днів проти насильства» 

Листопад 

5. Кураторська година «Запобігання і протидія 

проявам корупції (хабарництва) в університеті» 

Листопад 

4. МОВНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Участь у заходах до Міжнародного дня 

грамотності 

Вересень 

2. Участь у Всеукраїнському радіодиктанті 

національної єдності 2022 

09.11.2022 

3. Участь у факультетських зібраннях «English 

Speaking Club» 

Протягом 

півріччя 

5. МУЛЬТИКУЛЬТУРНЕ (ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ) ВИХОВАННЯ 

1. Віртуальні подорожі музеями народів світу  Протягом 

півріччя 

2. Кураторська година «Скільки народів – стільки й 

культур» 

Жовтень 

3. Проведення дискусії «Толерантність у сучасному 

світі» до Міжнародного дня толерантності 

Листопад 

6. ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Бесіда на тему «Що таке фінансова грамотність і 

чому це важливо?» 

Вересень 

2. Проведення кураторських годин, присвячених 

плануванню особистого бюджету та бюджету 

групи 

Листопад 

3. Участь у сторітелінгу «Підприємницька 

компетентність майбутнього вчителя» 

Листопад 

7. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Участь в екологічних акціях, суботниках та 

трудових заходах факультету та університету 

Протягом 

півріччя 

8. ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Кураторська година на тему «Інклюзивна освіта – 

вимога сучасності» 

Жовтень 

2. Участь в університетських інформаційно-

роз’яснювальних заходах щодо висвітлення 

правил поведінки під час бойових дій 

Вересень–

листопад 

3. Кураторська година, присвячена Всесвітньому 

Дню боротьби зі СНІДом 

Листопад 

4. Участь у донорських акціях Протягом 

півріччя 



9. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Участь у факультетський грі «Хто кращий?» Жовтень 

2. Проведення кураторської години до 

Міжнародного дня студента 

17.11.2022 

3. Екскурсія до Національного літературно-

меморіального музею Г. С. Сковороди (онлайн) 

Листопад 

4. Участь у факультетських та університетських 

фестивалях та конкурсах самодіяльності 

Протягом 

півріччя 

5. Екскурсії по видатних історичних місцях, музеях 

та виставках міста Харкова та Слобожанщини 

(онлайн) 

Протягом 

півріччя 

6. Урочистості з нагоди випуску магістрів Листопад 

10. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Участь студентів у відзначенні Дня фізичної 

культури та спорту України 

Вересень 

2. Акції, бесіди, підготовка агітаційних листівок 

щодо пропаганди здорового способу життя 

Протягом 

півріччя 

3. Участь у факультетських спортивних флешмобах 

та загальноуніверситетських заходах 

Протягом 

півріччя 

4. Зйомка відеороликів з метою пропаганди спорту 

та здорового способу життя 

Протягом 

півріччя 

 

 

План обговорено на засіданні кафедри освітології та інноваційної педагогіки 

протокол № 1 від 18.08.2022 року. 

 

 

 

 

 
 

Завідувачка кафедри освітології  

та інноваційної педагогіки     А. В. Боярська-Хоменко  


