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УДК 378.091.8 
К93 

К93 
Кращий куратор ЧНТУ – 2018 : фотозвіт. / уклад.: О. Є. Мельник, К. В. Гнедіна, Т. В. Забаштанська, Р. В. Лаврова, Н. М. Сенченко; 

Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 91 с.   

Матеріал звіту носить узагальнений характер, розкриває мету і завдання роботи куратора в академічній групі. 
Видання призначене кураторам академічних груп, науково-педагогічним працівникам, студентам та всім, хто цікавиться питанням виховної роботи. 
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ВСТУП 

Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню інтелектуального генофонду нації, 

виховання її духовної еліти – завдання, що стоїть перед вищими навчальними закладами на одному рівні з 

підготовкою висококваліфікованих фахівців.  

Професорсько-викладацький склад ЧНТУ має чітке усвідомлення, що динамічні зміни, що відбуваються в 

суспільстві, потребують постійного вдосконалення системи виховної роботи і наближення її форм і методів до 

потреб сьогодення.  

Вважаємо, що метою виховання має бути набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування 

духовних надбань українського народу, досягнення високої культури  міжнаціональних взаємин, формування в 

молоді художньо-естетичної, правової, екологічної, гендерної культури. Тому створити належні умови для розвитку 

та задоволення освітньо-культурних потреб студентів – надзвичайно важливе завдання адміністрації нашого 

університету і органів студентського самоврядування. 
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АНКЕТА КУРАТОРА АКАДЕМІЧНИХ ГРУП 
МОАП-171 ТА МОАП-172 

Гнедіна Катерина Володимирівна  

1. Позначте, які форми виховної роботи Ви найуспішніше використовуєте у своїй групі: 

 Кураторська година.  

 Відвідування заходів в університеті разом з групою.  

 Екскурсії в музеї, виставки тощо.  

 Зустрічі з відомими людьми, випускниками.  

 Збори з батьками.  

 Інші форми роботи:  

 інтерактивна форма роботи: проведення брейн-рингів, воркшопів, тренінгів за участю студентів групи; 

 спільна участь зі студентами групи у соціальних та екологічних проектах, які реалізуються у м.Чернігові 

та області;  

 зустрічі студентів групи зі школярами м. Чернігова; 

 участь студентів групи у творчих конкурсах та підготовка творчих робіт студентами (виставки плакатів, 

фотовиставки, виставки робіт із вторсировини); 

 виховна робота зі студентами групи у гуртожитку. 

2. Закінчіть речення: 

 Від роботи куратора я чекаю: активізації творчого потенціалу студентів, формування сприятливої 

психологічної атмосфери у групі, зростання зацікавленості кожного студента у навчанні та активній участі в житті 

університету та міста в цілому.  

 Мої підопічні – ініціативні і відповідальні молоді громадяни м. Чернігова, здатні генерувати власні ідеї та 

втілювати їх як самостійно, так і у команді.  

 Переваги кураторської роботи:  встановлення діалогу зі студентами, вагома роль у їх професійному та 

особистісному становленні, мотивація для постійного вдосконалення навичок та оволодіння новітніми методами проведення навчально-виховної роботи.  

 Недоліки кураторської роботи: робота куратора передбачає не лише проведення загальних кураторських годин за участю усіх студентів групи, але й 

вимагає індивідуальної роботи з кожним студентом групи у разі потреби, що зумовлює її високу трудомісткість.  

3. Ваші пропозиції, поради, рекомендації щодо організації виховної роботи в університеті:  

 Проведення методичних семінарів за участю кураторів ЧНТУ та найвищого управлінського персоналу з метою презентації планів та звітів 

кураторів, обміну  досвідом та обговорення сучасних методів проведення кураторських  годин (1 раз за семестр); 

 Розробка методики та проведення кураторських годин у формі тренінгів (із врахуванням спеціальності та особливостей майбутньої професії);  

 Побудова плану кураторської роботи повинна відбуватися з урахуванням інтересів та побажань студентів групи, виходячи із специфіки її складу. 

Тому доцільним є проведення анкетування студентів для вивчення їх інтересів та побажань до проведення кураторських годин; 

 Проведення «змішаних» кураторських годин: спільні заходи для студентів різних груп, різних спеціальностей; 

 Розробка системи оцінювання якості роботи кураторів.  
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Звіт куратора груп МОАп-171 та МОАп-172 

про проведену роботу у 2017-2018 н.р. 

Виконання обов’язків куратора здійснюється у двох академічних групах. На І курсі магістратури за спеціальністю «Облік і оподаткування» навчається 48 

студентів (у групі МОАп-171 – 33 ос., МОАп-172 – 15 осіб).  

Протягом навчального року відповідно до Плану кураторської роботи на 2017-2018 рр. була проведена інформаційно-організаційна та виховна робота зі 

студентами І курсу магістратури обліково-економічного факультету, груп МОАп-171 та МОАп-172. Зокрема, здійснювався постійний контроль за навчальним 

процесом, відвідувався гуртожиток, проводився інструктаж з техніки безпеки, була проведена робота зі студентами, що стосується підвищення рівня 

відвідування занять та спілкування із батьками студентів.  

За звітний період було проведено 20 кураторських годин (10 – у першому семестрі, 10 – у другому семестрі). Кураторські години були присвячені таким 

важливим та актуальним темам: «Патріотизм у розумінні сучасної молоді», «Освіта та наука в житті молоді», «Стратегія мого майбутнього». Під час 

кураторських годин обговорювалися також такі питання, як: участь групи у культурно-виховних заходах, що відбуваються в університеті та місті, результати 

контролю знань, участь студентів у конференціях тощо (таблиця 1). 

 

Таблиця 1  

Тематика проведених протягом 2017-2018 н.р. кураторських годин 

Тема /назва заходу Дата Примітки 

І семестр 

1.Зустріч та привітання з початком навчального року. Проведення вступного інструктажу 

студентів з техніки безпеки та робота зі студентами щодо дисципліни у гуртожитку 

04.09.17 

Понеділок 

(непарний тиждень) 

2.Екскурсія «Чернігів стародавній». Відвідування Чернігівського історичного музею.  18.09.17 

3.Відвідування Музею-заповідника ім. Михайла Коцюбинського 02.09.17 

4.Відвідування виставки відомого фотомайстра Віктора Кошмала «Дерев’яне мереживо 
Чернігівського краю» 

17.10.17 

5.Обговорення теми «Патріотизм у розумінні сучасної молоді» 30.10.17 

6.Відвідування Чернігівського молодіжного театру 13.11.17 

7.Участь студентів у Дні відкритих дверей ЧНТУ 25.11.17 

8.Кураторська година на тему «Освіта та наука в житті молоді» 27.11.17 

9.Обговорення результатів поточного контролю знань. Проведення роботи зі студентами, що 
стосується підвищення рівня успішності та дисципліни. Телефонування батькам студентів.    

11.12.17 

10.Проведення роботи зі студентами щодо екологічного виховання. Презентація «Основи сталого 
розвитку». Проведення інструктажу студентів з техногенної, пожежної безпеки та надзвичайних 
ситуацій перед зимовими канікулами  

25.11.17 
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Продовження таблиці 1 

ІІ семестр 

11.Кураторська година «Стратегія мого майбутнього» 13.02.18 

 

Вівторок 

(парний тиждень) 

 

12.Відвідування Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру  27.02.18 

13.Кураторська година «Шевченківська весна» 13.03.18 

14. Семінар «CV: особливості формування» 20.03.18 

15.Зустріч студентів з працівниками фіскальної служби та обговорення стратегічних ініціатив 
розвитку ДФС до 2020 року 

25.03.18 

16.Проведення роботи зі студентами щодо їх участі у Міжнародній студентській науково-
практичній конференції “Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку 
суспільства” 

10.04.18 

17.Кураторська година на тему «Попередження та протидія насильству серед студентів» 24.04.18 

18.Університетська кураторська година до Дня пам'яті та примирення 07.05.18 

19.Обговорення результатів навчання у другому семестрі та підготовки студентів до сесії. 
Проведення роботи зі студентами щодо підвищення рівня успішності. 

22.05.18 

20.Відвідання студентами Бізнес - форуму «Державна служба - Освіта - Підприємництво: 
стратегія взаємодії»  

29.05.18 

 

Магістранти обліково-економічного факультету беруть активну участь у різноманітних заходах, які проходять в університеті. Протягом 2017-2018 

навчального року студенти груп МОАп-171 та МОАв-172 взяли участь у факультетських, інститутських та університетських заходах (таблиця 2).  

 

Таблиця 2 

Участь студентів груп МОАп-171 та МОАв-172 у факультетських, інститутських та університетських заходах у 2017-2018 н.р. 

№ Заходи Дата проведення заходу 

1 Презентація книги академіка Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, 

професора, Заслуженого діяча науки і техніки України П.І. Гайдуцького «Незабутні реформи в Україні (1991-

2017)». 

30.11.2017 р. 

2 Заходи у рамках Декади обліково-економічного факультету ЧНТУ (зустріч студентів з представниками 

ДФСУ) 

25.03.18 р. 

3 День відкритих дверей ЧНТУ 25.11.17, 22.04.18. 

4 Університетська кураторська година до Дня пам'яті та примирення 07.05.18 

5 Участь у фотовиставці «Життя студентів ЧНТУ»  Травень 2018 р. 

6 Відвідання студентами Бізнес - форуму «Державна служба - Освіта - Підприємництво: стратегія взаємодії» 29.05.18 
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Студенти груп МОАп-171-172 залучаються до наукової роботи та беруть активну участь у Міжнародних науково-практичних конференціях. Зокрема, 

протягом 2017-2018 н.р. студенти взяли участь у 4 конференціях: 

 ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування та аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку». 

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція „СТАТИСТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ 

РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ”.  

 VI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: 

економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти». 

 Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні 

аспекти розвитку суспільства». 

Студентами двох груп протягом 2017-2017 н.р. було опубліковано 31 тези доповідей, з них 3 тези  англійською мовою, та 1 наукова стаття у фаховому виданні. 

У 2017-2018 н.р. студенти груп МОАп-171-172 взяли участь у І турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування», І 

місце посів студент групи МОАп-171 Мальцев О.О. У ІІ турі Всеукраїнських студентських олімпіад обліково-економічний факультет ЧНТУ представляли 3 

студенти групи МОАп-171 та 2 студентки групи МОАп-172. Інформація про участь студентів-магістрів у Олімпіадах та результати участі наведено у таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

Інформація про участь студентів груп МОАп-171-172 у ІІ турі Всеукраїнських студентських олімпіад 

П.І.Б. 
студента 

Група, 
спеціальність, за 
якою навчається 

Назва заходу, місце проведення 
Терміни 

проведення 
Результат участі 
(диплом, грамота, сертифікат) 

Мальцев  

Олексій 

Олександрович, 

 

Курочка  

Вікторія Олександрівна 

МОАп-171,  

МОАп-172,  

071 Облік і 

оподаткування 

ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади 2017/2018 навчального 

року з дисципліни «Облік і 

оподаткування» 

Університет ім.Альфреда Нобеля 

(м.Дніпро) 

17-21 квітня 2018 Подяка переможцю у номінації «Знавець 

Фінансового обліку»  

(Мальцев О.О.) 

Подяка переможцю у номінації «Знавець 

Аналізу господарської діяльності»  

(Курочка В.О.) 

Росохач  

Олена Володимирівна, 

 

 

МОАп-172,  

071 Облік і 

оподаткування 

ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади 2017/2018 навчального 

року з  дисципліни «Аудит» 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

25-27 квітня 2018 Сертифікат учасника.  

Спеціальний диплом від Спілки аудиторів 

України  

(Росохач О.В.) 

Ремесник  

Вікторія Олексіївна,  

 

Томилець  

Катерина Іванівна  

МОАп-171, 

071 Облік і 

оподаткування 

II етап  Всеукраїнської студентської 

олімпіади 2017-2018  

навчального року з дисципліни 

«Управлінський облік» 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний 

 16-18 травня 

2018 року 

Сертифікат учасника. 

Грамота за ґрунтовну теоретичну підготовку 

та високі показники (Ремесник В.О.) 

Грамота за оригінальність мислення при 

вирішенні завдань та активну участь 

(Томилець К.І.) 
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Студенти груп МОАп-171-172 стали учасниками програм із підвищення професійних навиків, а також взяли участь у інших заходах (таблиця 4). 

 

Таблиця 4  

Участь студентів груп у програмах стажувань та інших заходах протягом 2017-2018 н.р. 

№ 

п/п 
Заходи Дата проведення заходу 

1 Навчання на англомовному курсі «Social Entrepreneurship School IBS», який викладався партнером 

університету - почесним професором ЧНТУ, доктором філософії Яном-Урбаном Сандалом, засновником та 

ректором Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute (Норвегія). (Студентки МОАп-172: Курочка В., Росохач О.) 

Вересень-жовтень 2017 р. 

2 Інтерактивна гра «Засідання Ради ЄС: як Україна отримала безвізовий режим» Листопад 2017 р. 

3 Дискусія «Разом здолаємо корупцію!», організатор –  
ГО «Чернігівський Центр Прав людини»  

Лютий 2018 р. 

4 Стажування в Центрі підвищення  та перепідготовки кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств , установ і організацій (Студенти: Мальцев О., 

Бабко І., Росохач О., Курочка В.) 

Березень 2018 р. 

5 Участь у EU Study Days, м. Київ (студентка МОАп-172: Росохач О.) Квітень 2018 р. 

 

За результатами навчальної, наукової та іншої діяльності протягом 2017-2018 рр. студенти груп МОАп-171 та МОАп-172 отримали 10 грамот, 3 дипломи, 

2 подяки, 6 сертифікатів. Студент групи МОАп-171 Мальцев Олексій став учасником конкурсу «Кращий студент ЧНТУ» у номінації «Кращий студент-

науковець».  

У кураторській роботі використовуються такі форми виховної роботи у групі: кураторська година, відвідування разом із групою університетських заходів, 

екскурсій, виставок, спілкування з батьками та інші форми роботи, зокрема: 

 інтерактивні форми роботи: проведення брейн-рингів, вокршопів, тренінгів за участю студентів групи; 

 спільна участь зі студентами групи у соціальних та екологічних проектах, які реалізуються у м. Чернігові та області;  

 зустрічі студентів групи зі школярами м. Чернігова; 

 зустрічі студентів групи із фахівцями в сфері обліку та оподаткування; 

 участь студентів групи у творчих конкурсах та підготовка творчих робіт студентами (виставки плакатів, фотовиставки, виставки робіт із 

вторсировини); 

 проведення конкурсу есе серед студентів групи. 
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АНКЕТА КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 

Забаштанська Тетяна Володимирівна 

1. Позначте, які форми виховної роботи Ви найуспішніше використовуєте в своїй групі:  

 Кураторська година; 

 Відвідування заходів в університеті разом з групою; 

 Екскурсії в музеї, виставки тощо; 

 Зустрічі з відомими людьми, випускниками;  

 Збори з батьками 

 Інші форми роботи 

 індивідуалізація та диференціація виховного процесу, враховуючи особливості різних категорій 

студентів, їхнього стилю життя тапобуту;  

 поєднання масових, індивідуальних форм та засобів виховання; 

 залучення студентів до різних видів діяльності, що проводяться в університеті, в тому числі 

органами студентського самоврядування; залучення студентів до науково-дослідної роботи, громадської 

діяльності 

2. Закінчіть речення: 

- Від роботи куратора я чекаю можливості впливу на формування емоційних, вольових, інтелектуальних та фізичних якостей студентів - маркетологів, 

спираючись на систему різноманітних форм виховної позааудиторної роботи. 

- Мої підопічні – це доброзичливі, товариські студенти з активною життєвою позицією, які вміють встановлювати контакти і знаходити спільну мову між 

собою, що дозволяє їм створювати атмосферу відвертості, щирості, довіри в особистісних відносинах. 

- Переваги кураторської роботи: додаткова мотивація та можливість для саморозвитку і самовдосконалення; досвід налагодження комунікацій з 

молоддю з метою формування згуртованого колективу групи; «рука допомоги» у навчанні (сполучна ланка між науково-педагогічними працівниками ЧНТУ 

та студентами); заохочення студентів до виконання окремих громадських доручень та до участі у суспільному, спортивному та культурному житті групи МР-

141, ННІ бізнесу, природокористування і туризму та всього Чернігівського технологічного університету; виховання поваги, гордості та любові до майбутньої 

професії маркетолога; розширення естетичного світогляду студентів; залучення їх до активної участі у науково-дослідній роботі кафедри маркетингу, PR-

технологій та логістики ЧНТУ з метою сприяння зростанню зацікавленості студентів групи МР-141 до здобуття знань та розвитку професійних здібностей. 

- Недоліки кураторської роботи: не досягає мети виховна робота з окремими студентами та їх батьками стосовно пропусків занять без поважних 

причин. 
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Забаштанська Тетяна Володимирівна 
Факультет життєдіяльності, природокористування та туризму 

Група МР-141, курс 4 
 

Звіт куратора 
за 2017-2018 н.р 

 

 

№ п/п Види діяльності Тема /назва заходу Дата Примітки 

1 2 3 4 5 

1 Кураторська година Проведення вступного інструктажу з безпеки 
життєдіяльності в університеті  

03.09.2017 виконано 

Залучення студентів до підготовки урочистої посвяти 
першокурсників в студенти 

22.09.2017 
виконано 

Інструктаж по забезпеченню пожежної безпеки та 
протипожежного режиму в університеті 

21.09.2017 виконано 

Виховна бесіда «Захисники рідного краю у моїй 
родині» (до дня визволення Чернігова від фашиських 
загарбників)  

21.09.2017 виконано 

Героїчні подвиги українських воїнів, боротьбі за 
територіальну цілісність і незалежність України» (до 
Дня Захисника України)  

13.10.2017 виконано 

Залучення студентів до відвідування «Фестивалю 
молока 2017» в ЦПКіВ м. Чернігів 

01.10.2017 виконано 

Участь у відкритті «Арт-Подрір’я» – мистецького 
простору ЧНТУ 

13.10.2017 виконано 

Залучення студентів до організації флешмобу 
привітань до Дня маркетолога 

25.10.2017 виконано 

Відвідання Малої спортивної олімпіади ЧНТУ, як 
групи підтримки 

27.10.2017 виконано 

Відвідання відкритої лекції Народного депутата 
України, доцента кафедр маркетингу, PR-технологій 
та логістики ЧНТУ «Туристичний маркетинг – нові 
тенденції» –  

31.10.2017 виконано 

Обговорення пропозицій щодо номінації на Кращого 
студента ЧНТУ-2017 в таких номінаціях: Кращий 
студент-науковець ЧНТУ; Кращий студент-
громадський діяч ЧНТУ; Кращий студент-спортсмен 
ЧНТУ; Кращий студент-медійник ЧНТУ; Кращий 
студент-програміст ЧНТУ; Кращий студент-аналітик 
ЧНТУ. Висунуто кандидатуру Євтушенко Віталія 

01.11.2017 

виконано 

Виховний захід до Дня української писемності та 
мови 

09.11.2017 
виконано 



31 

Продовження таблиці 

 

 

1 2 3 4 5 

  Проведення виховної бесіди до Дня боротьби зі 
СНІДом «Здоровий спосіб життя – запорука 
успішного майбутнього» 

01.12.2017 
виконано 

Обговорення зі  студентами актуальності 
патріотичного виховання в рамках святкування Дня 
Збройних сил України 

06.12.2017 
виконано 

Виховна година на тему: «Особистісна агресивність і 
конфліктність» 

22.12.2017 виконано 

Проведення інструктажу з БЖД під час зимових 
канікул студентами університету 

25.12.2017 виконано 

Виховна година на тему: «Формування 
толерантності» 

15.01.2018 виконано 

Тематичне бесіда присвячена Дню пам`яті Героїв 
Крут 

14.02.2018 виконано 

Виховна година на тему: «Милосердя і доброта 
людства – два крила» 

21.02.2018 виконано 

  Тематичне бесіда присвячена Міжнародному дню 
рідної мови 

28.02.2018 виконано 

Виховна лекція на тему: «Теоретичний аналіз 
феномену третирування (булінгу) як особливого виду 
комунікативної взаємодії» 

12.03.2018 виконано 

Діалог зі студентами присвячений Дню пам`яті 
Т.Шевченка 

14.03.2018 виконано 

Виховна година на тему: «Гуманізм – майбутнє 
людства» 

21.03.2018 виконано 

Виховна бесіда на тему: «Чисте довкілля - чиста 
Україна» 

28.03.2018 виконано 

Тематична лекція на тему: «Правда, справедливість, 
лояльність» 

05.04.2018 виконано 

Виховна бесіда присвячена Всесвітньому дню 
здоров`я  

12.04.2018 виконано 

Виховна бесіда на тему: «Гендерна рівність у 
спілкуванні» 

19.04.2018 виконано 

Тематична лекція: «Чорнобиль – біль і трагедія 
України» 

26.04.2018 виконано 

Виховна бесіда присвячена до дня «Свято праці» 04.05.2018 виконано 

Виховна бесіда присвячена до Дня памяті та 
примирення» та Дня перемоги 

14.05.2018 виконано 
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1 2 3 4 5 

  Тематичне бесіда присвячена до Дня слов`янської 
писемності та культури 

23.05.2018 виконано 

  Проведення роз’яснювальної роботи зі студентами 
групи щодо недопущення використання соціальних 
мереж «ВКонтакте» та «Однокласники» 

01.06.2018 виконано 

2 Перевірка ведення журналу обліку 
роботи академічної групи 

Здійснено перевірку ведення журналу обліку роботи 
академічної групи та встановлено наявність в ньому 
записів та підписів про проведені заняття НПП 

28.12.2017 
01.06.2018 

виконано 

Перевірка наявності контрольного листа інструктажу 
з БЖД під час зимових канікул студентами 
університету 

28.12.2017 виконано 

3 Спілкування з батьками (за необхідності) Інформування батьків студентів, які мають пропуски 
занять без поважних причин, низьку якість 
проміжного контролю та академічну заборгованість 

протягом року виконано 

Інформування батьків студентів, які мають 
заборгованість з оплати за навчання 

протягом року виконано 

4 Контроль успішності студентів Аналіз підсумків проміжного контролю, підготовка до 
сесії 

15.11.2017 
30.04.2018 

виконано 

Проведення моніторингу якості навчання і 
дисципліни студентів, індивідуальних  бесід щодо 
успішності 

протягом року виконано 

Збір психолого-педагогічної інформації у викладачів, 
які проводять заняття в групі МР-141 

протягом року виконано 

5 Відвідування студентів у гуртожитку Відвідування студентів за місцем проживання 
– гуртожиток № 2 (к.308, 509); 
– гуртожиток № 3 (к.417, 503, 518) 

протягом року виконано 

6 Організація екскурсійних заходів Екскурсія «Соціальний маркетинг в дії» до 
Чернігівського відділення САНІнБев Україна» 

17.11.2017 виконано 

Відвідання бізнес-заходу для студентів економічних 
спеціальностей «Marketing4Youth» (Nestle – Україна 
м. Київ) 

22.11.2017 виконано 

Екскурсія на  міні-пивоварню  м.Чернигові «Bierwelle» 20.12.2017 виконано 

Екскурсія до  Верховної Ради України 26.02.2018 виконано 

7 Участь студентів групи у факультетських, 
інститутських та  загально 
університетських заходах 

Організація участі студентів групи МР-141 у 
профорієнтаційній роботі зі школярами та 
студентами коледжів м. Чернігова 

протягом року виконано 

Залучення студентів групи до флешмобу привітань 
до Дня Маркетолога 

25.10.2016 виконано 
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Продовження таблиці 

 
ПЛАН РОБОТИ КУРАТОРА ГРУПИ МР-141 ЧНТУ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Забаштанської Тетяни Володимирівни 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін виконання 

1 Проведення виховного заходу з «Як ми корисно провели літо» та обговорення планів на новий навчальний рік вересень 

2 Залучення студентів до підготовки урочистої посвяти першокурсників в студенти вересень 

3 Проведення виховної бесіди «Захисники рідного краю у моїй родині», присвяченої Дню визволення Чернігова від 

фашистських загарбників 
вересень 

4 Проведення тематичного заходу, присвяченого героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну 

цілісність і незалежність України до дня захисника України 
жовтень 

5 
Залучення студентів до участі в студентській конференції, присвяченій дню маркетолога жовтень 

6 Допомога в підготовці до студентсько-викладацького капусника, присвяченого Міжнародному дню студента листопад 

7 Організація участі студентів, в спеціальних заходах з відзначення Дня української писемності та мови 9 листопада 

8 Проведення виховної бесіди до Дня боротьби зі СНІДом «Здоровий спосіб життя – запорука успішного 

майбутнього» 
листопад-грудень 

9 Залучення студентів до підготовки конкурсно-розважальної шоу-програми «Містер ЧНТУ 2017-2018рр.» листопад-грудень 

10 Організація перегляду та обговорення студентами вітчизняного художнього фільму патріотичного спрямування  до 

дня Збройних сил України 
грудень 

1 2 3 4 5 

  Участь студентів у проведенні опитування з метою 
дослідження іміджу міста Чернігова серед туристів 
протягом низького і високого туристичних сезонів 

01.11.2017 – 15.01.2018 
01.04.2018 – 20.06.2018 

виконано 

  Участь у заході «Бізнес-форум в ЧНТУ: нові 
орієнтири» 

23.11.2017 виконано 

Відвідання конкурсу «Кращий студент ЧНТУ 2017» з 
метою підтримки Зубець Аліни номінованої на 
кращого студента-громадського діяча ЧНТУ 2017 
року 

16.11.2017 виконано 

  Залучення до участі в  Міжнародній науково-
практичній конференції студентів, аспірантів та 
молодих учених «Юність науки – 18: соціально-
економічні та гуманітарні аспекти розвитку 
суспільства» 

12.04.2017 

виконано 

Залучення студентів групи до участі  до участі 
спортивно-розважальному заході  ННІ бізнесу, 
природокористування і туризму ЧНТУ «Green Fest» 

10.05.2018 виконано 
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11 Проведення виховного заходу до Дня Святого Миколая  19 грудня 

12 Обговорення  теми «Вірність і відданість загальнолюдським цінностям як основа патріотичного виховання»,  

присвяченої до дня Соборності України 
20 січня 

13 Залучення студентів до Освітянського балу 25 січня 

14 Проведення бесіди «Бережіть своє кохання» до Свята Святого Валентина лютий 

15 Спілкування «Про солов’їну мову» до дня рідної мови лютий 

16 Залучення студентів до підготовки святкового концерту до Міжнародного жіночого дня березень 

17 Проведення бесіди «Шевченківське слово», присвяченої вшануванню пам’яті Т.Шевченка березень 

18 Організація студентів до підготовки конкурсно-розважальної програми «Козацькі розваги» березень 

19 Залучення студентів до участі в КВК до Дня гумору березень – квітень 

20 Організація діалогу «Життя – понад усе» (до роковин Чорнобильської трагедії) квітень 

21 Залучення студентів до проведення урочистих заходів з нагоди святкування Дня Примирення та72-ї річниці 

перемоги у ВВВ 
травень 

22 Відвідання історичних місць та ознайомлення з пам’ятками української культури  травень 

23 Залучення студентів до участі в щорічній студентській спартакіаді з різних видів спорту 

протягом року 

24 Проведення виховних годин у формі зустрічей з волонтерами, учасниками АТО та підтримання акцій щодо 

забезпечення потреб військовослужбовців  

25 Проведення моніторингу якості навчання і дисципліни студентів 

26 Організація індивідуальних зустрічей з батьками студентів, бесід та консультацій з питань навчання та виховання 

27 Співпраця з органами студентського самоврядування 

28 Співпраця з органами державної влади, громадськими, благодійними організаціями з питань виховної роботи з 

молоддю 

29 Підготовка пропозицій до проектів наказів про матеріальне заохочення студентів за досягнення в науковій, 

громадській, культурно-масовій та спортивній роботі 

 
Подання куратора групи 

Забаштанська Тетяна Володимирівна 

для участі в конкурсі «Кращий куратор ЧНТУ» 

Забаштанська Т.В. куратор групи МР-141 з 2014 року, виховну роботу зі студентами здійснює у наступних пріоритетних напрямках виховання: 

національно-патріотичному; інтелектуально-духовному; моральному; громадянсько-правовому; трудовому; естетичному; екологічному; фізичному та 

утвердженні здорового способу життя серед молоді. В основі оптимальних методів і форм виховної роботи Забаштанська Т.В. є демократичний принцип 

взаємодії партнерських відносин для цього куратор використовує такі форми виховної роботи:  

• кураторська година; 

• відвідування заходів в університеті разом з групою;  
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• екскурсії до музеїв, виставки тощо;  

• зустрічі з відомими людьми, випускниками;  

• збори та індивідуальні зустрічі (телефонні розмови) з батьками.  

Забаштанська Т.В. здійснює науково-дослідну роботу разом зі студентами, результати їх досліджень були апробовані на: 

– І Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Маркетинг майбутнього: виклики та реалії» (м. Київ, 25 жовтня 2017 року): Євтушенко 

Віталій; 

– Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні 

аспекти розвитку суспільства». (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018 року): Луцька Анастасія, Шкулепіна Анастасія. 

Студенти групи МР-141 активно приймають участь не тільки в університетських заходах, але й в заходах всеукраїнського та обласного рівнів: 

– участь Зубець А.О. з 27 серпня до 3 вересня 2017 року, за підтримки польсько-української ради обміну молоддю та ГО «Чернігів Європейський» 

ЧНТУ, приймала участь у проекті «Start-up it» м. Поронін (Польща), темою якого було соціальне підприємництво; 

– успішне проходження Луцькою А.А. програми академічної мобільності «Erasmus+» для навчання в університеті м. Марібор  (Словенія) з 25.09.2017 

до 23.02.2018 років; 

– громадська діяльність Зубець А.О.: участь в акції «Герої не вмирають» як члена неприбуткового громадського об’єднання «Прометей-2», для 

сприяння будівництву каплички та стели Героям Небесної сотні та воїнам АТО смт. Понорниця Коропського району Чернігівської області; допомога у 

організації Міжнародного щорічного фестивалю «Mamont Fest» (3-4 серпня 2017 року) в Мезинському національному парку (ведення сторінок в соціальних 

мережах, консультування людей, що цікавляться заходом; адміністративні функції; супровід іноземців на фестивалі, проведення екскурсій, а також 

підготовчі заходи на території Мезинського національного парку для розвитку туристичного потенціалу регіону); 

– Євтушенко В.Є. майстер спорту з кульової стрільби зайняв І командне місце у Чемпіонаті міста Чернігова зі стрільби з малокаліберної гвинтівки 

серед студентської молоді до Дня Збройних сил України (м. Чернігів, 07.12.2017 року), II командне місце у Кубку міста Чернігова зі стрілецького поєдинку 

серед студентської молоді, присвяченого Дню захисника України (м. Чернігів, 12.10.2017 року), I командне місце у Чемпіонаті міста Чернігова зі стрільби з 

малокаліберної гвинтівки серед студентської молоді до Дня Збройних сил України (м. Чернігів, 06.12.017 року); І місце у вправі МП-6 (малокаліберний 

пістолет – 60 пострілів) та ІІ місце у вправі ПП-3 (пневматичний пістолет – 60 пострілів), ІІ місце у особистому заліку у вправі МП-6 (м. Львів, 10-16 квітня 

2018 року); 

– подання на конкурс творчих робіт щодо створення кращого макету рекламного постеру «Дружня родина ЧНТУ» (Зубець А.О., Католик А.О., 

Просунко Д.В.); 

– активна участь 13 жовтня 2017 року студентів групи МР-141 у відкритті «Арт-Подвір’я» в Чернігівському національному технологічному 

університеті; 
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– участь студентів у флешмобі відеопривітань до Дня маркетолога 25 жовтня 2017 року; 

– допомога у проведенні тренінгів в рамках профагітації кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики ЧНТУ: «Сучасні тенденції в побудові PR 

стратегії власного бренду» для студентів Вищого професійно-технічного училища № 15 (м. Чернігів, 12.10.2017) та «Репутація своїми руками» для 

студентів Коледжу економіки і технологій ЧНТУ (м. Чернігів, 16.11.2017); 

– участь у бізнес-заході для студентів економічних спеціальностей «Marketing 4Youth» (ТОВ «Nestle Україна» м. Київ, 22.11.2017 року); 

– опитування в тому числі і студентами групи МР-141 туристів м. Чернігів з 01.11.2017 до 15.01.2018 та з 20.04.2018 до 20.06.2018 з метою 

дослідження ринку в’їзних туристів на замовлення Чернігівської міської ради; 

– прийняли участь 15 травня 2018 року у щорічному конкурсі «GREEN FEST», сформувавши команду студентів-маркетологів «14 друзів ди-ректора». 

 

Критерії Оцінка в балах 

(max) 

Успішність групи (сума середніх балів всіх студентів ділиться на кількість студентів у групі по кожному семестру, а потім 

виводиться середній бал групи за рік) 

3,8 

Оцінка роботи куратора на факультеті 

(оцінка декана 0-5 балів) 

5 

Активність куратора в заходах, що проводяться університеті (0 балів – участі не брав, 1 бал – участь у трьох і менше 

університетських заходах, 2 бали – участь у трьох і більше університетських заходах. 

Бажано у тексті подання відобразити, що це були за заходи.) 

2 

Оцінка роботи куратора студентами 

(середня оцінка роботи куратора згідно з анкетованим опитуванням студентів групи) 

5 
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АНКЕТА КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ФК-171 

ЛАВРОВ РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 
 

1. Позначте, які форми виховної роботи Ви найуспішніше використовуєте в своїй групі:  
• кураторська година; 
• відвідування заходів в університеті разом із групою; 
• екскурсії в музеї, виставки тощо; 
• зустрічі з відомими людьми, випускниками; 
• збори з батьками; 
• інші форми роботи: активна участь студентів у роботі органів студентського самоврядування, міні-дискусії, 

бесіди, обмін думками, тренінги, інтерактивні вправи, гейміфікація тощо. 
2. Закінчіть речення: 
- від роботи куратора я чекаю: новітніх ідей, які спрямовані на засвоєння студентами соціального досвіду, 

формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтирів і розвиток індивідуальних якостей; 
- мої підопічні – це однодумці, особистості з власним світоглядом; 
- переваги кураторської роботи: можливість дружнього й більш тісного спілкування з сучасним молодим 

поколінням, розширення естетичного кругозору, виховання любові до обраної професії тощо; 
- недоліки кураторської роботи: відсутні. 
3. Ваші пропозиції, поради, рекомендації щодо організації виховної роботи в університеті: задля підвищення 

самоорганізації студентів академічної групи доцільно кураторські години включити в розклад занять куратора. 
 

 
ПОДАННЯ КУРАТОРА ГРУПИ 
Лаврова Руслана Валерійовича 

для участі в конкурсі “Кращий куратор ЧНТУ” 
Лавров Руслан Валерійович, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування є куратором академічної групи ФК-171, студентів 1-го курсу 

фінансово-економічного факультету. Впродовж 2017-2018 навчального року Руслан Валерійович здійснює активну інформаційно-організаційну й виховну 
роботу зі студентами, яка спрямована на закріплення навиків самовиховання, стабілізацію успішності навчання в групі, залучення до науково-дослідної та 
громадської роботи, самоорганізацію вільного часу.  

Руслан Валерійович виконує свої обов’язки згідно затвердженого плану куратора, в якому передбачений календар проведення організаційно-
виховних заходів зі студентами групи протягом навчального року. Підтримує постійний контакт із викладачами дисциплін, які викладаються студентам 
відповідно до навчального плану, слідкує за успішністю та якістю їх навчання.  

Лавров Р.В. приділяє належну увагу науково-дослідній роботі студентів як важливому фактору майбутньої професійної самореалізації. Так, студенти 
ФК-171 брали активну участь у міжнародній студентській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених “Юність науки – 2018: 
соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства” (Корицька Анастасія і Онопрієнко Анастасія отримали подяки за особливі досягнення в 
науковій діяльності). 

З метою створення найсприятливішої атмосфери в колективі групи Руслан Валерійович застосовує наступні форми виховної роботи: кураторські 
години, бесіди, обмін думками й круглі столи, дискусії, тренінги, інтерактивні заняття та інші заходи виховного впливу в студентських аудиторіях і 
гуртожитках із залученням фахівців різного профілю; колективні відвідування театру, музею, виставки, концерту та банку; культпоходи історичними місцями 
м. Чернігова тощо. Проводить індивідуальну виховну роботу зі студентами з урахуванням їх індивідуальних особливостей і спілкується з батьками своїх 
підопічних. 
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Куратор Лавров Р.В. разом зі студентами ФК-171 постійно бере участь у загальноуніверситетських і загальноміських заходах: посвята першокурсників 
ЧНТУ – 2017; мала олімпіада ЧНТУ; інтерактивний квест із питань фінансової грамотності “Сходинки до фінансової незалежності” та інтерактивна 
фінансова ігротека “Від гри до реальності”, а також конкурс селфі “Я і фінанси” в рамках проведення Всеукраїнського тижня фінансової грамотності в ЧНТУ; 
концерт із нагоди святкування Міжнародного дня студента та Дня Збройних сил України; VI відкритий конкурс літераторів, присвячений 204 річниці від дня 
народження Кобзаря (Корицька Анастасія – II місце в номінації “Проза”); VIII міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. 
Т. Шевченка (Корицька Анастасія – диплом третього ступеня) і т.і. Найбільш активну участь у суспільному житті факультету і роботі органів студентського 
самоврядування як члени студентської ради брали студенти групи ФК-171: Кузьміна Катерина (інформаційний сектор), Погодін Ярослав (спортивний 
сектор), Кугук Юлія та Гориленко Альона (культурно-масовий сектор), Корицька Анастасія (науковий сектор), Іваніна Анна (волонтерський сектор), Маслюк 
Ольга (сектор соціальної роботи).  

Лавров Р.В. є наставником та організатором, вихователем і консультантом для студентів групи ФК-171, сприяє розвитку не тільки професійних 
інтересів та здібностей своїх підопічних, а й забезпечує їх духовно-моральний розвиток, виховання патріотизму, високої політичної культури, трудової 
моралі.  

Зважаючи на вищевикладене, робота Лаврова Руслана Валерійовича була високо оцінена на факультеті, а тому просимо розглянути його 
кандидатуру на конкурсі “Кращий куратор ЧНТУ” від фінансово-економічного факультету. 

 

Критерії Оцінка в балах 

Успішність групи 3,4 

Оцінка роботи куратора на факультеті 5 

Активність куратора в заходах, що проводяться в університеті 2 

Оцінка роботи куратора студентами 5 
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АНКЕТА КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ КПР 173 

СЕНЧЕНКО НАДІЇ МИКОЛАЇВНИ 

1. Позначте, які форми виховної роботи Ви найуспішніше використовуєте в своїй групі: 

• кураторська година із застосуванням методів неформальної освіти (рольові ігри на командотворення, виявлення 

здібностей та нахилів 

студентів, бесіди з елементами тренінгу щодо ненасильної комунікації, способів вирішення конфліктних ситуацій, 

перегляд фільмів з дискусією тощо); 

• відвідування заходів в університеті разом з групою; 

• екскурсії до інших міст, в музеї, виставки тощо; 

• зустрічі із цікавими людьми ; 

• спілкування з батьками (найчастіше в телефонному режимі та через електронні засоби зв’язку); 

2. Закінчіть речення: 

- Від роботи куратора я чекаю взаєморозуміння, задоволення від успішного навчального процесу, набуття 

життєвого досвіду для студентів і себе особисто; 

 - Мої підопічні – це «мої діти» з якими намагаюсь побудувати теплі відносини, завжди надати пораду; 

- Переваги кураторської роботи полягають в тому, що куратор це особа, яка є найбільш наближеною до «своїх 

дітей», є прикладом, орієнтиром для своєї групи. Це надихає мене бути більш активною, творчою, кращою. Будучи 

посередником між студентами і складною структурою життєдіяльності університету, куратор - це, перш за все, 

наставник, у сучасному розумінні - менеджер - той, хто використовує ресурси і внутрішній потенціал інших людей 

для досягнення конкретних цілей. Недоліки кураторської роботи можливі в т ому в ипадку, я кщо куратор занадто 

переймається проблемами своїх студентів. Практика доводить, що питання з приводу академічних проблем студентів успішніше вирішує куратор, оскільки 

саме він знає групу і окремих студентів краще, ніж інші викладачі, які викладають навчальні курси протягом одного року або лише семестру. Таким чином 

переносячи чужу відповідальність на себе і як наслідок відбувається виховання безвідповідальних громадян, тому я особисто намагаюся знайти той 

необхідний баланс. 

3. Ваші пропозиції, поради, рекомендації щодо організації виховної роботи в університеті. 

Запорукою успіху кураторської роботи викладачів слід визнати зацікавленість адміністрації університету у цьому виді діяльності і запобігання її 

формалізації. На наш погляд, сьогодні необхідним є певний відбір кураторів із загального числа науково-педагогічних працівників, які є вимогливими як 

щодо інших так і щодо себе, адміністративні заходи щодо їх мотивації і зацікавленості, механізми ефективного навчання та контролю діяльності викладачів-

кураторів. Можливо варто було б запровадити ініціативу обміну позитивним досвідом кураторів академічних груп щодо актуальних тем для кураторських 

годин та нових методик, які вони застосовують у виховній діяльності. 
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ЗВІТ КУРАТОРА ГРУПИ КПР 173 ( І КУРС ) 
ІІ СЕМЕСТР 2017-2018 Н.Р. 

СЕНЧЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 

№ 
п/п 

Види діяльності Тема /назва заходу Дата Примітки 

1 Кураторська година Кураторська година  присвячена підбиттю підсумків першого семестру 
першого навчального року: ознайомлення студентів з рішенням 
стипендіальної комісії, бесіди зі студентами, які мали академічну 
заборгованість.  

12.02.18  

Ознайомлення з основними  положеннями цільової програми з національно-
патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. День пам’яті 
Героїв Небесної Сотні 

19.02.18 

Диспут на тему « Шкідливі звички» 20.02.18 

Кураторська година до Всесвітнього дня поезії. Організація участі студентів у 
літературно-художніх читаннях «Шевченко наш, він для усіх століть» 

05.03.18 

Диспут на тему: «395 років від надання Чернігову магдебурзького права» 12.03.18 

Лекція-бесіда з питань академічної доброчесності 19.03.18 

Бесіда щодо надання відповідей про особливості користування платформою 
Moodle 

26.03.18 

Виховна година на тему: «Громадська активність та життєва позиція 
особистості». Ознайомлення з особливостями Всеукраїнського руху «Твоя 
країна» 

29.03.18 

Година спілкування щодо залучення студентів до волонтерської діяльності в 
рамках благодійної акції по збору коштів на лікування  хворих дітей, 
ініційованій Міжнародним рухом Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 

02.04.18 

Організація зустрічей студентів з учнями загальноосвітніх навчальних 
закладів ( ліцей № 22, шк. 27) 

12.04.17 

Проведення тренінгу щодо формування здорового способу життя 16.04.17 

«Аварія на ЧАЕС та її наслідки» - обговорення та перегляд документального 
фільму до 32 річниці з дня Чорнобильської трагедії 

26.04.18 

Година спілкування до Дня пам’яті та примирення 7.05.18 

Вишиванка – це символ збереження національних традицій 14.05.18 

«Is our world becoming a safer place?» бесіда з питань загрози тероризму та 
безпеки 

21.05.18 

Година спілкування з нагоди Дня Європи в Україні 28.05.18 

Кураторська година присвячена можливостям для активної молоді: 
ознайомлення з програмою «Вдосконалення вивчення іноземних мов» та ін. 

04.06.18 

Проведення диспуту на тему: «Чернігів – моє зелене місто» 11.06.18 

Проведення бесід щодо формування професійної культури, культури 
дозвілля 

18.06.18 
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Продовження таблиці 

№ 
п/п 

Види діяльності Тема /назва заходу Дата Примітки 

2 Спілкування з батьками  Повідомлення батьків про догани за пропуски занять 10.04.18 Повідомлення в 
телефонному 
режимі батьків 
студентів гр. 
ППР-161 

Повідомлення батьків про результати проміжної атестації 28.04.18 

Повідомлення батьків про догани за пропуски занять 08.05.18 

Повідомлення батьків про результати підсумкової атестації 23.06.18 

3 Контроль успішності 
студентів 

Кураторська година з питань успішності студентів та відвідування ними занять 23.04.18  

Кураторська година з питань проміжної атестації та відвідування занять 30.04.18 

Кураторська година з питань успішності студентів та підготовки до 
екзаменаційної сесії 

24.05.17 

4 Відвідування студентів у 
гуртожитку 

Планова перевірка умов проживання студентів у гуртожитку 18.03.18  (Гуртожиток №2, 
к. 
210,311,312,105; 
гуртожиток № 3- 
516,526,314) 

Планова перевірка умов проживання студентів у гуртожитку 18.04.18 

Планова перевірка умов проживання студентів у гуртожитку 18.05.18 

5 Організація екскурсійних 
заходів 

Відвідування Чернігівського обласного академічного музично-драматичного 
театру імені Т.Г. Шевченка ( вистава «Кумир душі моєї») 
 

10.04.17 Студенти групи 

Участь у святкових заходах до дня ЧНТУ 19.05.18 Студенти групи 

  Відвідування Чернігівського обласного історичного музею ім. 
В.В.Тарновського 

25.05.2018 Студенти групи 

7 Інше 
 

Інструктаж із техніки безпеки 28.02.18  
 

Інструктаж щодо дій при отриманні інформації про вчинення (загрозу 
вчинення) діяння з ознаками терористичного акту 

08.05.18 

Щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час 
літніх канікул 

26.06.18 

Складання відомостей семестрового контролю знань студентів 28.06.18 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUgcCzlLTUAhUDORoKHZ2fDPkQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fmuseum.cult.gov.ua%2Fchernigivskiy-istorichniy-muzey-im-v-v-tarnovskogo%2F&usg=AFQjCNEG2BYP08tOpvVEBHhQrzxZJInlMg&sig2=uLdpUkJS696qFxOhpEj86g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUgcCzlLTUAhUDORoKHZ2fDPkQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fmuseum.cult.gov.ua%2Fchernigivskiy-istorichniy-muzey-im-v-v-tarnovskogo%2F&usg=AFQjCNEG2BYP08tOpvVEBHhQrzxZJInlMg&sig2=uLdpUkJS696qFxOhpEj86g
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Примітка 
Відповідальні за звіт куратори груп. 
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