
ПОГОДЖЕНО 
 Заступник декана з виховної роботи 
 «____»__________________20__ р. 

 
П Л А Н 

освітньо-виховної роботи куратора 
академічної групи ______курсу _________________факультету 
Білоцерківського національного аграрного університету 

на ___ семестр 20__/20__ навчального року 
 

Паспорт групи 

1. У групі всього _____студентів, у тому числі відмінники (стипендіатів) _______________: 
навчаються на 4 і 5  ______________________________________________________________  
навчаються лише на 3  ____________________________________________________________  
мають незадовільні оцінки за попередній семестр  ____________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 
Нові студенти у групі, з якого періоду  ______________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
Студенти за індивідуальним графіком навчання ______________________________________ 
2. Пільгові категорії (сироти, з багатодітної родини, родини учасників АТО тощо)  ________  
 _______________________________________________________________________________  
3. Студентський актив : __________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
4. За попередній семестр:  а) відвідування навчальних занять у % ___________________  
 б) успішність у % _____________________________________  
 в) якість знань  у % ____________________________________  

 

Заходи 

№ Захід Термін виконання Відповідальний 
виконавець 

1. Організаційна робота (організація роботи студентів,  
робота з активом групи, збори студентів) 

    
    
    

2. Навчально-мотиваційна робота (заходи, спрямовані на розпізнавання активності 
студентів, формування культури й мотивації навчання, допомоги невстигаючим студентам) 

    
    
    

3. Громадянсько-патріотична діяльність (волонтерська діяльність, акції,  
екскурсії, зустрічі тощо) 

    
    
    



4. Морально-етичне, правове виховання  
    
    
    

5. Художньо-естетичний розвиток 

    
    
    

6. Фізичне і трудове виховання 

    

    
    

7. Розвиток студентського самоврядування 
 

    
    
    
 

Графік відвідування гуртожитку 

№ Захід, його мета Дата Примітка 
    
    
    
    
    
    
    

Список студентів, що мешкають у гуртожитку: 

№ Прізвище, ім’я, по батькові студента Гуртожиток № Кімната 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Наставник академічної групи_____________________ 

                    підпис 

 
 
 



Орієнтовні напрями й форми організації роботи наставника групи 
 

НАПРЯМ 
 

Зміст роботи 
Орієнтовний 

термін 
проведення 

1. Вивчення  
морально- 

психологічних, 
лідерських, 

підприємницьки

х та ін. 
якостей 
студентів  

 

– Анкетні дані про студентів групи, формування й 
оновлення активу групи, осіб, що потребують 
особливої уваги 

– Індивідуальні співбесіди для виявлення ставлення 
студентів до виконання своїх повноважень, аналізу 
стану справ у групі, визначення характерних якостей 
окремих студентів 

– Соціометричне опитування студентів групи з метою 
виявлення неофіційних лідерів, мікрогруп у 
студентському середовищі 

– Моніторинг  розвитку ділових та морально-
психологічних якостей студентів групи: 

а) спілкуванні з викладачами, які читають 
заняття у цій групі (психолого-педагогічний 
аналіз); 
б) спостереження за студентами у ході 
виконання окремих доручень і завдань 
(здатність до самоорганізації та 
відповідальність, порядність); 
в) налагодження зв’язків із родинами студентів, 
що потребують особливої уваги. 

– Подання та узгодження пропозицій, характеристик, 
то надаються студентам групи 

 

Вересень 
 
 
 

Вересень 
 
 
 
 

Вересень- 
жовтень 

 
 

3 жовтня на 
весь період 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У разі 
потреби 

2. Формування 
(оновлення 
активу). 

Організація та 
координація  

самоврядування 
в групі 

 

– Організаційні збори у групі з обговоренням завдань 
і заходів на семестр, узгодження системи управління 
та самоврядування 
 
– Розподіл доручень для студентів групи, 
інструктування відповідальних за відповідні напрями 
роботи: 

- староста групи, заступник старости; 
- профгрупорг, заступник профгрупорга; 
- культмасовий сектор, спорторг; 
- інші доручення, які пропонують студенти 
(фотограф групи, науковий координатор, 
інтернет-оператор групи, відповідальний за 
зв’язки з бібліотекою тощо) 

 
– Установлення зворотного зв’язку з наставником 
групи, місця і часу проведення зборів групи з 
урахуванням розкладу занять 
 

Друга 
половина 
вересня 

 
3 жовтня на 
весь період 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жовтень 
 
 



– Уточнення плану роботи з урахуванням пропозицій, 
що надійшли від студентів 
 
– Обговорення актуальних питань життєдіяльності 
групи відповідно до плану роботи, періодичне 
заслуховування відповідальних за конкретні напрями 
роботи на зборах групи 
 
– Підбиття підсумків освітньо-виховної роботи у 
навчальній групі за семестр 

 

 
За потреби 

 
 

Увесь період 
 
 
 
 
 

3. Виявлення 
актуальних 
проблем 
діяльності 
групи та 

сприяння їх 
розв’язанню 

 

– Мотивація успішної навчальної діяльності 
студентів. 
Моніторинг навчальної заборгованості у студентів 
групи. Установлення системи громадського контролю 
студентського активу.  
Презентація, пропагування досягнень і результатів 
тих студентів, які є навчально успішними і активними 
у науковій діяльності, відвідуванні гуртків, участі в 
заходах, творчості тощо. Подання пропозицій щодо 
заохочення їх. 
 
– Дисциплінарні питання, відвідування занять і 
заходів. 
 Збір та узагальнення даних про відвідування занять 
студентами групи. Запровадження заходів впливу на 
студентів (індивідуальні співбесіди, самоврядні 
заходи, інформування батьків, пропозиції щодо 
вжиття заходів адміністрації) 
 
– Умови  навчання, проживання та відпочинку 
студентів.  

Виявлення осіб, які потребують особливих умов 
навчання, оздоровлення тощо. Відвідування студентів 
у гуртожитку. Аналіз і заходи впливу 
 
3.4. Участь студентів у культурно-громадському 
житті факультету та університету. Вивчення 
інтересів і запитів студентів. Відвідування разом зі 
студентами групи планових масових заходів. 
Проведення заходів для групи за ініціативою 
студентів (екскурсії, культпоходи, спортивні заходи 
тощо) 

Увесь період 
(особливо на 
початку та 
наприкінці 
семестру) 

 
 
 
 
 
 

Увесь період 
(особливо на 

початку 
семестру) 

 
 
 
 
 
 
 

За потреби 
 
 
 
 
 

Увесь період 

4. Підбиття 
підсумків 
спільної 
діяльності 

4.1. Оперативне інформування адміністрації про 
актуальні питання життєдіяльності групи 
 
4.2. Звітування про виконання обов’язків наставника 
групи за визначений період 
 
4.3. Перспективне планування роботи 
 

За запитами 
 
 

За вимогою 
 
 

За планом 

 


