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Заповітна мрія кожного   мислячого педагога  – щоб серце 

вихованця було чутливим до кожного слова  вихователя ,  

щоб дитяча душа  відгукнулась ,  мов ніжна струна,  

на  тонку музику його душі ». 

«  Від куратора   залежить ,  

чим стане  серце дитини – 

ніжною квіткою чи 

засушеною корою … 



 

  

Успіх приходить до того, хто робить те,  

що найбільше любить… 

Куратором не  кожен може бути,  

Не  кожне серце вміє говорить... 

Куратор той,  хто вміє чути , 

Окрилити ,  навчити і любить. 

Тендітну душу ласкою  зігріти 

І  добротою ниву  засівать , 

Безмежно й  щиро 

цілий світ любити 

Й  студентам  усього себе  віддать ... 



 

  

• 2000  рік  

• Саковська Людмила Анатоліївна 
   

м. Кам’янець - Подільський             

ІІ місце 

• 2003 
  
рік  Мельник Юлія Василівна 

  

м. Кам’янець - Подільський  

ІІ місце 

Мостова Людмила  Василівна 

Зіньковська Людмила  Леонідівна 

Гавловський Олександр Казимірович 

Історія конкурсу: 



 

 

• 2006  рік  Шинкаренко Валентина Віталіївна  – 

ІІІ місце 

Брацлавський агроекономічний 

коледж Вінницького НАУ 

* Костюченко  Інна Іванівна 

* Григорук Алла  Дмитрівна 

* Бучок Віктор Семенович 

• 2013 
  рік  Костюченко Інна Іванівна  – ІІІ місце  

с.  Ярунь Технікум землевпорядкування  

Житомирського національного агроекологічного університету 

* Мефодовська Валентина  Іванівна 

* Грохольський Микола Олександрович 

* Кримчак Володимир Васильович 

* Олександрівський Анатолій Іванович 



 

 



 

  

Вітальні слова голови журі, директора  

Новоушицького коледжу ПДАТУ  Альльонова О.М. 

Жеребкування 

Моя душа чекає дива  

Та вся тривогою бринить… 

І хоч фортуна  - річ примхлива 

Хай всім в змаганні  

пощастить! 

колір?  



 

  

Учасники конкурсу : 

Лист  

 Банар Лариса  Василівна 

 Мельниченко  Олександр Іванович 

 Мефодовська Валентина  Іванівна 

 Шмегельський Броніслав Іванович 



 

Міністерство освіти і наукиУкраїни 

Новоушицький коледж Подільського ДАТУ 

ЗАЯВКА на участь в І етапі конкурсу  «Куратор навчальної групи 2018 » 

Банар Лариса  Василівна 
Стаж педагогічної роботи 11        років 

Стаж роботи в коледжі 11         років 

Стаж роботи куратором    8       років 

Випущено навчальних груп 2 

Ріквипуску 2011, спеціальність 2011 «Монтаж та обслуговування систем 

газопостачання», 2015 «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та 

установок» 

Освіта за дипломом  закінчила Кам’янець-Подільський державний університет 

«Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська і німецька)  

Кваліфікаційна категорія спеціаліст першої кваліфікаційної категорії Педагогічні 

звання - 

Педагогічнапроблема, над якою працюю: 



 

«Вдосконаленнялідерського потенціалу шляхом реалізації проекту «Ваш 

крок до успіху»  

Моє життєве кредо: «Не витрачайте свій час в марній боротьбі 

за досконалістю. Просто прагніть робити все якнайкраще» 

Світ захоплень:  Життя 



 

Місце груп в рейтингу:  5, 6, 17, 11, 8, 9, 7, 5 



 

  

Конкурс «Візитка» 

Конкурс  

«Світ моїх захоплень» 

Банар Лариса Василівна 



 

Міністерство України 

Новоушицький коледж Подільського ДАТУ 

ЗАЯВКА на участь в І етапі конкурсу  «Куратор навчальної групи 2018 » 

Мефодовська Валентина Іванівна 

Стаж педагогічної роботи 23 роки 

Стаж роботи в коледжі 10 років 

Стаж роботи куратором 9 років 

Випущенонавчальних груп 2 

Ріквипуску та спеціальність 2011р., «Організація та регулювання дорожнього руху»; 

2014р. «Експлуатація та машин» 

Освіта за дипломом вища, вчитель математики та фізики 

 Кваліфікаційна категорія вища Педагогічні звання - 

Педагогічна проблема, над якою працюю: «Пропагування здорового способу життя 

як основного принципу валеологічного виховання» Моє життєве кредо:  

«Той, хто прагне, зробить більше за того, хто може» 



 

Світ захоплень:Захоплююсь в’язанням та вишивкою, люблю 

дивитися змагання по біатлону, вболіваю за команду жінок – 

біатлоністок, мрію побувати на чемпіонаті світу з біатлону. 

Пишаюсь: всіма своїми студентами-випускниками! 



 

Місце груп в рейтингу:17, 12, 11, 5, 6, 10 



 

  

Конкурс  

«Презентація  

досвіду роботи  

куратора. Проект» 

Конкурс 

«Світ моїх захоплень» 

Мефодовська Валентина Іванівна 



 

Міністерство освіти і наукиУкраїни 

Новоушицький коледж Подільського ДАТУ 

ЗАЯВКА на участь в І етапі конкурсу  «Куратор навчальної групи 2018 » 

Мельниченко  Олександр Іванович 
 Стаж педагогічної роботи 24           років 

 Стаж роботи в коледжі 20          років 

 Стаж роботи куратором    20        років 

Випущено навчальних груп 4 , 2002 – 2005 рр.- 145 група. Механічне 

відділення 

2007 – 2009 рр. –М-23 група. Механічне відділення 2011 – 2013 рр.- М-23 

група. Механічне відділення 

2014р.-( 4 курс) – М14 група. Механічне  відділення 

Ріквипуску , спеціальність «Агроінженерія» 

Освіта за дипломом  вища, закінчив Кам’янець-Подільський с/г інститут за 

спеціальністю «Інженер-механік»; НУБІП (педфакультет) «викладач-педагог» 

Кваліфікаційна категорія Перша кваліфікаційна категорія 

Педагогічні звання – «Старший викладач» 

Світ захоплень техніка рибальство 



 

Педагогічнапроблема, над якою працюю:«Громадянське та військово-патріотичне 

виховання»  

Моє життєве кредо:«Жити – значить безупинно рухатись вперед» 

«Крок за кроком до професійної майстерності» 

Місце груп в рейтингу:  3, 5, 11, 14, 15  

:  ,  



 

  

Конкурс «Візитка» 

Конкурс 

«Світ моїх захоплень» 

Мельниченко Олександр Іванович 



 

Міністерство освіти і наукиУкраїни 

Новоушицький коледж Подільського ДАТУ 

ЗАЯВКА на участь в І етапі конкурсу  «Куратор навчальної групи 2018 » 

ШмегельськийБроніслав Іванович 
 Стаж педагогічної роботи 13        років 

 Стаж роботи в коледжі 13       років 

 Стаж роботи куратором    8        років 

Випущено навчальних груп 2009 рік «Організація та регулювання дорожнього руху»; 

2015 «Організація та регулювання дорожнього руху»;           

Освіта за дипломом вища,  закінчив Український транспортний університет 

м. Київ за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» 

Кваліфікаційна категорія Вища кваліфікаційна категорія Педагогічні звання 

Педагогічнапроблема, над якою працюю: 

«Формування професійної компетентності, соціальної зрілості та громадянської 

активності студента-випускника»  

Моє життєве кредо: «Донести до серця кожної дитини 

знання, досвід і практичні вміння» 



 

Світ захоплень: автомобільний транспорт, полювання, рибалка 

Пишаюсьсвоїми випускниками: Гук Олена, Лановенька Інна, Ледова 

Налія, Марценюк Микола, Сабій Марина, Мазур Олена, Ющишина Юлія. 



 

Місце груп в рейтингу: 9, 10, 12 



 

  

Конкурс «Візитка» 
Бажаємо перемоги! 

Шмегельський Броніслав Іванович 



 

  

• План  виховної роботи в  навчальній групі ; 

• Журнал  куратора  навчальної групи ; 

• Психолого - педагогічну характеристику  групи ; 

• Педагогічну проблему, над  якою працює куратор; 

• Опис власного досвіду виховної роботи  ПРОЕКТ,  : 

який реалізує куратор разом  зі студентами  групи ; 

• літопис групи ; 

• сценарії виховних заходів ,  розроблених особисто і  

проведених в  групі ,  їх відеозаписи ; 

Час  презентації учасником представлених матеріалів конкурсу  – 

до  15 
  хвилин . 

Учасники конкурсу  подають 
: 



 

  

Переможець конкурсу  « Кращий Куратор  НК ПДАТУ  2018 року»  

- Банар Лариса  Василівна 

Переможець в  номінації « Куратор  «СЕРЦЕ ВІДДАЮ ДІТЯМ »  - 

Мефодовська Валентина  Іваніна 

Переможець в  номінації « Куратор  - наставник» - 

Мельниченко  Олександр Іванович 

Переможець в  номінації « Куратор  - новатор»  - 

Шмегельський Броніслав Іванович 

Результати конкурсу: 



 

  

Нагородження учасників конкурсу 



 

  

Студенти вітають своїх наставників 



 

  

Навчальна група – це маленька модель  суспільства . Куратор  групи 

прогнозує ,  аналізує ,  організовує ,  контролює повсякденне життя й  

діяльність підлітків .  

Тому , для  студентів КУРАТОР  повинен бути не  тільки лідером , а  ще і  

партнером, наставником.  

Кураторство  – це не посада, не  обов’язок ,  - 

це постійна творчість .  

Існує древньогрецький вислів :  «Студент не чаша, яку  необхідно 

наповнити , а факел,  який потрібно запалити » 



 

 

Завжди   

пам'ятаймо   наступне : 

- група завжди чимось схожа на куратора, в ній віддзеркалюються  

його перемоги і невдачі; 

- той, хто не любить дітей, не має права бути їх наставником; 

- коли куратор групи працює без вогника, його робота стає нудною і  

одноманітною; 

- провести виховну годину набагато складніше, ніж заняття;виховує  

не сама виховна година, а підготовка до неї; 

- активна  позиція куратора групи формує активну позицію вихованців,  

- не  буває поганих груп, буває поганий куратор. 


