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Методичне об’єднання кураторів академічних груп працює над 
проблемою:

«Формування патріотичної, всебічно розвиненої, компетентної, 
толерантної особистості студента шляхом впровадження інноваційних 
технологій виховання».

Завдання:
впровадження інноваційних форм та методів виховної роботи;

реалізація завдань Концепції національно-патріотичного виховання 
молоді;

впровадження громадянської освіти;

удосконалення науково-методичного рівня організації виховної роботи в 
навчальному закладі;

вивчення й узагальнення кращого досвіду кураторів;

здійснення комплексного підходу до організації виховного процесу в 
студентських групах.

Основний зміст роботи:
удосконалення методичного й наукового рівня виховної роботи в 

навчальному закладі;

систематичне поповнення педагогічних і професійних знань кураторів 
академічних груп;

вдосконалення методичного забезпечення роботи кураторів груп та 
вихователя гуртожитку;

забезпечення відповідного рівня проведення виховних заходів в 
студентських групах;

впровадження колективних творчих справ;

створення сприятливих умов для реалізації громадянської освіти.
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Засідання №1
1 Ознайомлення з наказом про 

склад методичного об’єднання 
кураторів академічних груп та 
планом виховної роботи на 
друге півріччя 2020-2021н.р.

лютий Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи Л.Олійник

2. Ознайомлення та 
затвердження з планом роботи 
методичного об’єднання 
кураторів на друге півріччя 
2020/2021 н.р.

Голова МО кураторів 
І.Костюченко

3. Співпраця культорганізатора, 
вихователя гуртожитку, 
медичної сестри, завідуючої 
бібліотекою та керівником 
фізичного виховання зі 
студентами та кураторами 
академічних груп

0 . Ломачинська
1. Михальський, 
О.Скоробогата, 
Г.Мельниченко, 
Б.Варгатюк

4. Куратор -  наставник, 
вихователь, друг.

Голова МО кураторів 
І.Костюченко

5. Індивідуальна робота 
куратора групи зі 
студентами сиротами, 
інвалідами та іншими 
соціально-незахищеними 
категоріями.

Голова МО кураторів 
І.Костюченко

6. Тест: «Чи схильні ви до 
стресу?»

Голова МО кураторів 
І.Костюченко

7. Різне Голова МО кураторів
І.Костюченко

Засідання №2
1. Співпраця з органами 

студентського
самоврядування - вивчення 
актуальних питань 
студентського життя.

Березень Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи Л.Олійник, 
голова МО кураторів 
І.Костюченко,
культорганізатор
коледжу
О.Ломачинська

2. «Використання формули Голова МО кураторів





3. Використання бібліотечного 
фонду студентами та 
кураторами -  запорука успіху

Завідувач бібліотекою 
Г.Мельниченко

4. Різне Голова МО кураторів
І.Костюченко

Засідання №6
1. Аналіз виховної роботи у 

2020-2021 н. р.. Рейтингова 
оцінка студентів груп з 
навчальної, громадської та 
культурно-масової роботи

червень Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи Л.Олійник, 
завідувач відділенням 
О.Гавловський,
голова МО кураторів 
І.Костюченко

2. Пропозиції щодо 
Комплексного плану плану 
виховної роботи на 2021-22 
н.р.

Куратори академічних 
груп

3. Про проведення інструктажу, 
щодо правил поведінки під 
час літніх канікул

Інженер з охорони праці 
П.Бабак

4. Різне Голова МО кураторів
І.Костюченко

Голова методичного об’єднання 
кураторів академічних груп І.Костюченко


