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ПЛАН 

ЗАСІДАНЬ КУРАТОРІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП 

 

Дата Порядок денний Відповідальні Доповідачі 

30.08 1 засідання   

 1. Затвердження плану з соціально-

гуманітарної роботи на 2019-

2020 н.р. 

Соціальний 

педагог 

Соціальний 

педагог 

 2. Розгляд та затвердження планів 

соціально-гуманітарної роботи 

академічних груп 

Куратори 

академічних груп 

Куратори 

академічних 

груп 

 3. Проведення звітно – виборчої 

конференції студентської ради. 

Призначення координатора ОСС 

коледжу 

Адміністрація, 

 

Студентська 

рада 

21.10 2 засідання   

 1. Про адаптацію студентів нового 

набору (І курс всіх 

спеціальностей). 

 

Соціальний 

педагог 

Куратори 

академічних 

груп 

 2. Про відзначення святкових дат 

та заходів. 
Куратори 

академічних груп 

Куратори 

академічних 

груп 

 3. Проведення зборів студентів:  

«Відповідальність, права та 

обов’язки студентів коледжу» 

Соціальний 

педагог 

Куратори 

академічних 

груп 

25.11 3 засідання   

 1. Про організацію та проведення 

заходів щодо попередження 

проявів агресії та конфліктів 

серед студентів коледжу .  

Куратори 

академічних груп 

Студентська 

рада 

 2. Студент в позааудиторному 

соціокультурному просторі. 

Обмін досвідом. Волонтерська 

діяльність студентів. 

Куратори 

академічних груп 

Куратори 

академічних 

груп 

23.12 4 засідання   

 1. Про організацію та проведення 

Новорічних та Різдвяних свят 
Соціальний 

педагог 

Студентська 

рада 

 2. Про утруднення навчання 

студентів, запобігання 

семестрової заборгованості. 

Про особливості дистанційного 

навчання. 

Куратори 

академічних груп 

Куратори 

академічних 

груп 

10.02 5 засідання   

 1. Про підготовку та адаптацію 

випускників до сучасних умов 

Куратори 

академічних груп 

Завідувач 

відділенням 



праці та їх мотивацію до 

трудової діяльності. 

 2. Про активність студентської 

молоді у науково-дослідницькій 

діяльності. Аналіз науково-

пошукової діяльності студентів.  

Куратори 

академічних груп 
Методист 

 3. Про формування здорового 

способу життя студентів. Участь 

та результативність молоді у 

спортивних заходах. 

Куратори 

академічних груп 

Керівник з 

фізичного 

виховання 

16.03 6 засідання   

 1. Ознайомлення випускників 

коледжу з ринком праці, 

ярмарками професій, правами та 

обов’язками молодих 

спеціалістів. 

 

Директор 

Куратори 

академічних 

груп 

 2. Про стан роботи з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності в 

коледжі. 

Інженер з ОП Інженер з ОП 

20.04 7 засідання   

 1. Про особливості впровадження 

національно - патріотичного 

виховання студентів у системі 

роботи куратора академічної 

групи.    

  

Куратори 

академічних груп 

Куратори 

академічних 

груп 

 2. Творчо-індивідуальна робота 

студентів академічних груп 
Куратори 

академічних груп 

Куратори 

академічних 

груп 

 3. Про участь в екологічних та 

соціальних волонтерських 

акціях:  «День Землі»; «Чисте 

довкілля України» 

Куратори 

академічних груп 

Куратори 

академічних 

груп 

25.05 8 засідання   

 1. Звіти кураторів щодо 

профорієнтаційної роботи 

студентів в навчальних закладах 

міста та області. 

Куратори 

академічних груп 

Куратори 

академічних 

груп 

 2. Про урочисте вручення 

дипломів випускникам коледжу 
Директор 

Соціальний 

педагог 

 3. Про результати соціально-

гуманітарної роботи у 2019-2020 

н.р. та завдання на 2020-2021 

н.р. 

Соціальний 

педагог 

Соціальний 

педагог 

 


