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ОДЕСА 2022 

  



1. Виховна робота кураторів агробіотехнологічного факультету 

Куратори факультету були розподілені за групами відповідно до 

розпорядження «Про проведення кураторської роботи і засідань на 

агробіотехнологічному факультеті» від 01.09.2021 р. В розпорядженні за 

групами закріплена аудиторія та час проведення кураторської години.  

Робота кураторів академічних груп  агробіотехнологічного  факультету 

передбачала планування та організацію виховної роботи студентської груп 

впродовж навчального року. Куратори  факультету   проводили моніторинг  

здоров’я та психо- емоціонального стану студентів, мотивували навчальну та 

пізнавальну діяльність студентів, аналізували міжособистісними стосунки у 

колектив з урахуванням індивідуальних особливостей кожного студента, 

контролювали дисципліну та результати навчання тощо. 

Куратори академічних груп допомагали здобувачам вищої освіти в 

особистісному розвитку, засвоєнні та прийнятті суспільних норм, 

цінностей, дотриманні засад духовного повноцінного буття. 

Кураторами академічних груп було складено план виховної роботи на 2021-

2022 навчальний рік, який було розглянуто на зборах академічних груп. 

Куратори поводили роботу відповідно затверджених планів, вносили 

необхідні корективи, аналізували ефективність виховних заходів, розвиток 

творчих здібностей студентів, самоврядування. Проводилась індивідуальна 

робота зі студентами; виявлялись схильності і здібності студентів,  вони 

направлялись для участі в творчих та культурних заходах, спортивних 

змаганнях, в художній самодіяльності. Кураторами проводився моніторинг 

успішності  здобувачів, встановлювала контакти з відповідними кафедрами з 

метою створення належних умов для навчання, надання їм необхідної 

допомоги, здійснення заходів для роботи з обдарованими студентами; 

висловлювалися рекомендації академічним групам щодо проведення 

виховних годин. Куратори  організовували загально-факультетські тематичні 

заходи та  залучали до них студентів. Проводились регулярні чергування у 

гуртожитках №1, №5, перевірялись житлово-побутові умови студентів,  умови 



навчання та відпочинку, вносились пропозиції щодо відзначення і 

заохочення кращих студентів. 

Основною формою виховної роботи кураторів агробіотехнологічного 

факультету є: виховні години один раз на тиждень, які включаються до 

розкладу академічних занять, а викладачеві до індивідуального плану 

роботи; бесіди та інші заходи виховного впливу в студентських аудиторіях і 

гуртожитках (із залученням фахівців різного профілю); індивідуальна виховна 

робота зі студентами  та  їх батьками з урахуванням індивідуальних 

особливостей кожного. 

У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією та переходом на 

дистанційну форму навчання з 24 вересня 2021 року всі  кураторські 

зустрічі та виховні заходи відбувались дистанційно на платформі Zoom та 

у групах Вайбер.  

Кураторам академічних груп належить ініціатива у виборі форм, 

методів, прийомів, засобів та напрямів виховної роботи; їх роботу на 

факультеті  координують безпосередньо заступник декана з виховної роботи 

та декан, а кафедри забезпечують проведення конкретних заходів виховного 

направлення. 

У кожного куратора є папка з кураторської роботи, яка містить всі 

необхідні документи по роботі з кураторською групою: анкети студентів з 

адресами та контактами батьків, план виховної роботи, журнал кураторської 

роботи, графіки чергувань у гуртожитку, посвідки пільгових категорій та інше. 

Куратори кожного тижня перевіряють зі старостою журнал відвідування 

студентами занять. Зі студентами, які мають пропуски проводиться відповідна  

індивідуальна робота, щодо скорочення пропусків. 

Куратори кожної кафедри  представила звіт про проведену виховну 

роботу за 2021-2022 н.р. , в якій включено проведені заходи з індивідуально-

виховної роботи, аудиторні та позаудиторні виховні заходи, відвідування 

гуртожитку, зазначена участь студентів у культурно-масових, спортивних та 

громадських заходах.   



Індивідуально-виховна робота зі студентами представлена в основному 

проведенням бесід зі студентами, які мають академічні заборгованості та 

пропуски занять без поважних причин. Також куратори спілкується з батьками 

проблемних студентів в телефонному режимі. 

Аудиторні виховні заходи на кураторських годинах представлені 

різноманітними темами, які зацікавили студентів та сприяють їх розвитку в 

навчально-виховному напрямку. На протязі року куратори проводили 

інструктажі з пожежної безпеки, поведінки в транспорті, на вулиці, в культурних 

закладах та інше.  

На протязі усього семестру було проведено за рекомендованими 

темами кураторські та загально-кураторські години, де відбулося 

обговорення проблемних питань культурної, національної, патріотичної 

свідомості студентства; проведення індивідуальних бесід зі студентами з 

актуальних проблем студентського життя; проведення атестації поточних 

знань та підсумків сесій, а також анкетування студентів.  

Регулярно куратори на засіданнях кафедр факультету та кураторських 

годинах підіймали питання про ліквідацію заборгованостей з семінарських, 

практичних занять, модульних контрольних робіт з навчальних дисциплін та 

організації підготовки до сесій 2021-2022 навчального року. Також було 

організовано спілкування з батьками студентів кураторських груп з приводу 

поточної успішності та їх підготовки до сесій. 

У зв’язку з введенням з 24.02. 22р. воєнного стану  кожен тиждень 

проводився моніторинг місця знаходження здобувачів, надавалась 

індивідуальна допомога студентам із зони активний бойових дій, окупованих 

територій,  внутрішньо-переміщених осіб та осіб що виїхали за кордон. 

 

Студенти разом з кураторами приймали активну участь у наукових та 

організаційних  виховних заходах факультету: 

 
№ 

 п/п 

Дата Заходи  Участники  Результати 



№ 

 п/п 

Дата Заходи  Участники  Результати 

Вересень 2021р. 

1.  01.09. Проведення загальних зборів 

студентів 3 курсу. Інструктаж з 

техніки безпеки, ознайомлення з 

правилами поведінки та статуту 

університету. Обговорення 

поселення у гуртожиток. Бесіда 

“Про організацію співпраці 

куратора і групи” 

декан, куратори 

академічної групи, 

здобувачі вищої 

освіти 

виконано 

2.  08.09 Проведення загальної 

кураторської години зі 

студентами 3-го курсу по 

виявленню творчих та 

спортивних  здібностей 

студентів.  Анкетування 

студентів (збір інформації про 

склад групи, запити, потреби, 

захоплення студентів тощо) 

куратори академічної 

групи, здобувачі 

вищої освіти 

 

виконано 

3.  15.09  Ознайомлення з  новими 

експозиціями наукової бібліотекі 

ОДАУ. Ознайомлення зі 

спортивними гуртками, 

відвідування спортмайданчику. 

куратори академічної 

групи,  співробітники 

бібліотеки, викладачі 

фізкультури, 

здобувачі вищої 

освіти 

виконано 

4.  22.09  Зустріч з лікарем інфекціоністом 

на тему: Профілактика 

поширення COVID-19 

Зустріч з проректором Коваленко 

О.А. 

куратори академічної 

групи, здобувачі 

вищої освіти 

виконано 

5.  29.09 Проведення загально- 

факультетської кураторської 

години  на тему: «Трагедія 

«Бабин Яр» 

директор бібліотеки 

Крайтель О.П., 

здобувачі вищої 

освіти 

виконано 

6.   Збір даних про пільгові категорії, 

документи, довідки, посвідчення 

Куратори академічної 

групи 

виконано 

7.  Згідно 

графіка 

чергувань 

Чергування у гуртожитку № 1, № 

5 

Куратори  АБТ- 

факультету 

виконано 

Жовтень 2021р. 

8.  04.10 

Зустріч студентів з практичним 

психологом  Г. Дубовик 

Практичний психолог 

Г. Дубовик, куратор 

академічної групи, 

здобувачі вищої 

виконано 



№ 

 п/п 

Дата Заходи  Участники  Результати 

освіти 

9.  6.10 

Тематична зустріч до Дня 

бібліотеки 

Куратори, директор 

бібліотеки Крайтель 

О.П., здобувачі вищої 

освіти 

 

10.      

11.  13.10 

Загально-факультетська 

кураторська година «День 

українського козацтва» 

Заст. декана з 

виховної роботи, 

доцент Мельник Юлія 

здобувачі вищої 

освіти 

 

виконано 

12.  20.10 

Загально-факультетська 

кураторська година «Сходинки 

до успіху, сучасний ринок праці» 

 

декан, заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори академічної 

групи. Спікер-

фахівець з 

профорієнтації 

Одеського міського 

центру зайнятості 

Наталія Орлова.  

виконано 

13.  27.10 

Зустріч з практичним 

психологом ОДАУ «Мотив та 

мотивація» 

Заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори академічної 

групи, практичний 

психолог Г.В. 

Дубовик 

виконано 

14.  Згідно 

графіка 

чергувань 

Чергування у гуртожитку № 1, № 

5 

Куратори АБТ-

факультету 

виконано 

Листопад 2021р. 

15.  03.11  Бесіда про вимоги, підготовку та 

процес складання  екзаменаційної 

сесії, дисципліну у групі та 

гуртожитку, оплату контрактів  

куратор академічної 

групи Балан Г.О. 

виконано 

16.  10.11 Он-лайн олімпіада з української 

мови .  Загально-факультетська 

кураторська година  «День 

української писемності» 

 

Куратори Валентюк 

Н.О., Бондарь Л.П., 

співробітники 

бібліотеки 

виконано 

17.  12.11 Соціологічне опитування 

студентів «Моніторинг якості 

освіти» 

Куратори  академічних 

груп  

виконано 



№ 

 п/п 

Дата Заходи  Участники  Результати 

18.  17.11 

Загально-факультетська 

кураторська година «Таємниці 

старої Одеси» 

Куратор Балан Г.О., 

співробітник 

туристичного 

інформаційного центру 

А. Смірнов 

виконано 

19.  19-30.11 
Підготовка до виборів в органи 

студентського самоврядування 

Куратор, заст. декана з 

виховної роботи, 

старости груп 

виконано 

20.  Згідно 

графіка 

чергува

нь 

Чергування у гуртожитку № 1, № 

5 

Куратори АБТ- 

факультету 

виконано 

Грудень 2021р.  

21.  01.12 “Пріоритетні напрямки 

досліджень екосистеми Чорного 

моря”  

Куратор Л.В. Попова, 

Юрій Квач, д.б.н., 

Інститут морської 

біології 

виконано 

22.  7-8.12 Вибори органів студентського 

самоврядування групи, уточнення 

(профорг, заступники старости за 

напрямами)  

зам декана з виховної 

роботи, куратор 

академічної групи 

виконано 

23.  08.12 «Андріївські вечорниці»  Викладач каф. 

Філософії історії і 

політології Федорова 

І.В., студенти 1 курсу 

виконано 

24.  Згідно 

графіка 

чергува

нь 

Чергування у гуртожитку № 1, № 

5 

Куратори АБТ- 

факультету 

виконано 

Січень 2022р. 

25.  27.01 Інструктаж з правил поведінки в 

зимовий період, техніки безпеки, 

пожежної безпеки, 

епідеміологічної безпеки; 

Результати зимової сесії. Правила 

і терміни ліквідації 

заборгованостей. 

Куратори  

Балан Г.О. 

Валентюк Н.О., 

куратори академічних 

груп, здобувачі освіти  

 

виконано 

ІІ семестр 

Лютий 2022р. 

26.  16.02 

«День єдності» 

Куратори  

Балан Г.О. 

Валентюк Н.О., 

куратори академічних 

виконано 



№ 

 п/п 

Дата Заходи  Участники  Результати 

груп, здобувачі освіти 

27.  23.02 
20.02 – День героїв Небесної 

Сотні 

21.02 – Міжнародний день рідної 

мови 

Куратори 

 Балан Г.О., 

 Валентюк Н.О. 

куратори академічних 

груп, здобувачі освіти 

виконано 

28.  24.02-

07.03 

 Введення воєнного стану в 

країні, психологічна підтримка 

студентів та їх батьків 

Систематичний зв'язок із 

академічною групою через групу 

Вайбер.   

Куратори академічних 

груп  

виконано 

Березень 2022р. 

29.  09.03 Рекомендації щодо  навчання в 

період дії воєнного стану 

Куратори академічних 

груп 

виконано 

30.  23.03 

Зустріч з практичним психологом 

«Допомога в кризовому стані» 

Заст. декана з виховної 

роботи, куратори 

академічної групи, 

практичний психолог 

Г.В.Дубовик 

виконано 

31.   
Щотижневий моніторинг стану 

здоров’я,  знаходження та 

переміщення  здобувачів освіти 

Заступник декана з 

виховної роботи 

Куратори академічних 

груп 

виконано 

Квітень 2022р. 

32.  06.04 

Відкрита кураторська година 

«Торгівля людьми» 

Куратори Балан Г.О., 

Валентюк Н.О. 

куратори академічних 

груп, здобувачі освіти 

виконано 

33.  22.04 Інформація щодо графіку 

відпрацювання. Результати 

навчання, успішність, 

заборгованість, контракти 

Куратори академічних 

груп 

виконано 

34.  27.04 

День пам’яті  Чорнобильської 

трагедії  

Куратори Балан Г.О., 

Валентюк Н.О. 

куратори академічних 

груп, здобувачі освіти 

виконано 

35.   
Щотижневий моніторинг стану 

здоров’я,  знаходження та 

переміщення здобувачів освіти 

Заступник декана з 

виховної роботи 

Куратори академічних 

груп  

виконано 

Травень 2022р. 

36.  04.05 Стан підготовки до літньої сесії Ст. куратор Балан Г.О.,  виконано 



№ 

 п/п 

Дата Заходи  Участники  Результати 

Куратори  

Валентюк Н.О. 

Савчук Ю.О. куратори 

академічних груп, 

здобувачі освіти 

37.  11.05 Загально-факультетська 

кураторська година  

До дня Європи 

Ст. куратор Балан Г.О 

куратори академічних 

груп, здобувачі освіти  

виконано 

38.  17.05 Загально-університетська 

кураторська година  

Українська мова вчора, сьогодні, 

завтра 

Мазуренко Ю., 

куратори академічних 

груп, здобувачі вищої 

освіти 

виконано 

39.  18.05 Загально-університетська 

кураторська година  

Волонтерський рух в Україні в 

ході російсько-Української війни: 

ризики праці та форми 

державного і громадського 

визнання 

Мельник Ю., куратори 

академічних груп, 

здобувачі освіти  

виконано 

40.  18.05 
Загально-університетська 

кураторська година  

Вишиванка – код нації  

Ханецька А.О., 

Шумська І.А., куратори 

академічних груп, 

здобувачі освіти 

виконано 

41.  25.05 
 Загально-університетська 

кураторська година  

Британія- Україна: новий формат 

співпраці 

 Шумська І.А Хаджикян 

Д.Р куратори 

академічних груп, 

здобувачі освіти 

 

виконано 

42.   
Щотижневий моніторинг стану 

здоров’я,  знаходження та 

переміщення здобувачів 

Заступник декана з 

виховної роботи 

Куратори академічних 

груп 

виконано 

Червень 2022р. 

43.  03.06 

День відкритих дверей ОДАУ 

Декан, куратори, 

студрада, здобуачи 

освіти 

 

44.  08.06 Загально-університетська 

кураторська година  

Конституція України – гарант 

політичної незалежності та 

суверенітету країни» 

Самуйлік М.О., 

куратори академічних 

груп, здобувачі освіти  

виконано 

45.   Щотижневий моніторинг стану 

здоров’я,  знаходження та 

 Заступник декана з 

виховної роботи 

виконано 



№ 

 п/п 

Дата Заходи  Участники  Результати 

переміщення здобувачів освіти Куратори академічних 

груп 

  

Студенти академічних груп приймали активну участь у підготовці та 

проведенні багатьох з перелічених заходів.  

2. Виховна робота в гуртожитку 

Відповідно до плану чергувань у гуртожитках кураторами академічних 

груп відвідувались гуртожитки ОДАУ №1 та №5. В журналах відвідувань 

студентських гуртожитків зроблено відповідні записи. 

3. Робота з батьками 

Робота з батьками здобувачів починається після вступу студентів і 

продовжується  протягом всього періоду керівництва групою. Це дозволяє 

кураторам краще познайомитись зі студентами та їх батьками, 

особливостями виховання в родинах, ознайомитись з домашніми умовами 

розвитку особистості студента. Для цього куратор проводить індивідуальні 

бесіди, анкетування, тестування, які допомагають у формуванні даних про 

кожну сім'ю та сімейно-родинне виховання. 

Індивідуальна робота з батьками дозволяє встановити 

безпосередній контакт з кожним членом сім'ї студента, досягти 

взаєморозуміння щодо пошуку шляхів впливу на розвиток особистості 

(індивідуальні бесіди з батьками, педагогічні консультації, індивідуальні 

доручення). 

Кураторами проведено інформування батьків про хід та результати 

навчання за допомогою письмових повідомлень та телефонних дзвінків. 

4. Висновки за результатами виховної роботи по 

агробіотехнологічному факультету 

Всі вищезазначені напрями роботи кураторів  агробіотехнологічного 

факультету, а також співпраця з заступником декана з виховної роботи та 

деканом агробіотехнологічного факультету дозволила спрямувати роботу в 

академічних групах і отримати хороші результати у вихованні студентів. 

Роботу кураторів  агробіотехнологічного факультету  за 2021-2022 н.р. 

можна вважати задовільною та виконаною відповідно до плану виховної роботи 

кафедр та факультету в цілому. 
 

 


