
Хмельницький національний університет 

Звіт куратора про проведену роботу зі студентами 

у другому семестрі 2021–2022 н.р. 

 

Куратор – к.пед.н., доц. Садовець Олеся Володимирівна 

Група – ФПЛ-20 

Курс – 2 

Факультет міжнародних відносин і права 

1. Участь у виховній роботі: 

1.1. Проведення годин куратора (щотижня, понеділок, 2 пара). 

1.2. Проведення виховних бесід (двічі на семестр). Теми: 1. Академічна 

доброчесність студентів – основа якісної навчальної діяльності (квітень, 2022 

р.). 2. Перспективи позакласної діяльності студентів в умовах онлайн 

навчання (травень 2022 р.).  

1.3. Забезпечення зв'язку з батьками студентів групи (спілкування 

телефоном) з питань щодо організаційних моментів, успішності та 

відвідування занять. 

1.4. Проведення настановних бесід перед початком літньої сесії (червень 

2022 р.). 

1.5. Бесіди зі студентами щодо можливостей здійснення ними волонтерської 

та благочинної діяльності в умовах війни (березень 2022 р.) 

1.6. Відвідано онлайн захід до 300-річчя від дня народження українського 

філософа, просвітителя-гуманіста, поета, містика Григорія Сковороди 

«Григорій Сковорода – символ мудрості української землі». 

2. Участь у навчальному процесі: 

1.1. Постійний контроль відвідуваності занять та аналіз навчальної 

успішності студентів (протягом семестру). 

1.2. Консультування студентів щодо вибору вибіркових навчальних 

дисциплін на третій курс та контроль за процесом здійснення студентами 

вибору дисциплін в електронній базі університету. 

1.3. Підведення підсумків навчального процесу у другому семестрі 2021-2022 

н. р. (червень 2022 р.). 



Хмельницький національний університет 

Звіт куратора про проведену роботу зі студентами 

у другому семестрі 2021–2022 н.р. 

Куратор – к.пед.н., доц. Садовець Олеся Володимирівна 

Група – СОА-20 

Курс – 2 

Факультет міжнародних відносин і права 

1. Участь у виховній роботі: 

1.1. Проведення годин куратора (щотижня, вівторок, 2 пара). 

1.2. Проведення виховних бесід (двічі на семестр). Теми: 1. Академічна 

доброчесність студентів – основа якісної навчальної діяльності (квітень, 2022 

р.). 2. Перспективи позакласної діяльності студентів в умовах онлайн 

навчання (травень 2022 р.).  

1.3. Забезпечення зв'язку з батьками студентів групи (спілкування 

телефоном) з питань щодо організаційних моментів, успішності та 

відвідування занять. 

1.4. Проведення настановних бесід перед початком літньої сесії (червень 

2022 р.). 

1.5. Бесіди зі студентами щодо можливостей здійснення ними волонтерської 

та благочинної діяльності в умовах війни (березень 2022 р.) 

1.6. Відвідано онлайн захід до 300-річчя від дня народження українського 

філософа, просвітителя-гуманіста, поета, містика Григорія Сковороди 

«Григорій Сковорода – символ мудрості української землі». 

2. Участь у навчальному процесі: 

1.1. Постійний контроль відвідуваності занять та аналіз навчальної 

успішності студентів (протягом семестру). 

1.2. Консультування студентів щодо вибору вибіркових навчальних 

дисциплін на третій курс та контроль за процесом здійснення студентами 

вибору дисциплін в електронній базі університету. 

1.3. Підведення підсумків навчального процесу у другому семестрі 2021-2022 

н. р. (червень 2022 р.). 


